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 גנוטייל נייא

 "!הררת א לידבהל זיא טראווכירפש א,

 יד ןּופ םנייא -- ךילטקלָאֿפ סָאד יװ ױזַא -- זיא טרָאװכירּפש סָאד
 ןּוא רעקלעפ עלַא ןּופ ןערוטַארעטיל יד ןיא ןעלײטרנַאטשַאב עטסגיטכיוו
 :לעבש הרות, יד ,קלח רעכילדנימ רעד ןעגָאװצױזַא זיא סָאד .ןעכַארּפש
 .רּוטַארעטיל רעד ןּופ ,"הפ

 ?רעטַאפרַאפ רעד זיא רעװ ןּוא סע טמַאטש ןענַאװ ןופ
 ןּופ ,דילסקלָאמ םייּב טינ ,טרָאװכירּפש םייּב שינ ,טינ ןעמ טסייוו .בור?יפ-לע

 ,גנּו םַאשסקלָאפ ַא ללכב זיא טָאד .רבחמ העייז זיא'ס רעװ ןּוא ןעמוק יז ןענַאװ
 ,ןעשינעהעשעג ןּוא ןעגנורהַאמרעד ןּופ ,ןעּבעל ןעשיטקַארּפ ןּופ ןעמונעג
 :םױרַא םּורַא ױזַא סע ןּוא ןעזעװעג םשור השוע השעמ תעשב ןעּבָאה סָאװ
 רעניסַאּפ ןיא טינ רעכלעװ יב ,לָאמּוצ ןענעז ןופרעד ךס ַא .טכַארּבעג
 ,רעטכיד ַא ,םכה ןעסױרג ַא ןּופ ןערָאװעג טגָאזעגסױרַא  ,טייהנעגעלעג
 רעּבָא דלַאּביװ .ןעשנעמ ןעשיטקַארּפ ַא ױזַא רעדָא רעקנעד א ,םָאזָאליפ ַא
 :רַאפ סע ןעּבױהעגנָא ,תושר ןייז ןיא ןעמונעגהעּביא סָאד טָאה קלָאּפ םָאד
 רעד טימ זיא ,ןעּנעל ןעכילגעש:גָאט ןייז ןּופ ךַארּפש רעד ןיא ןעדנעוו
 ,טמַאטש סָאד ןעמעוו ןּופ ןּוא ןענַאװ ןופ ,רוקמ רעד ןערָאװעג ןעסענרַאמ טייצ
 רעװ -  טעטכידעג ןּוא טגָאעג לָאמ ןעטשרע םּוצ סָאד טָאה םע רעװ
 .קלָאפ ןעצנַאג ןּופ ןיגק ַא ןערָאװעג זיא סע .ןּומרעד עטַאט רעד זיאיס
 ןּוא ןיילק ןּוא סױרג ןּופ תוחומ יד ןיא ןעָארגעגנײא ףימ ךיז טָאה םע
 ךס ַא רָאנ .ןעּבעל ן'רַאפ לעיּפשיײּב רעקידנערהעלַאּב ַא ןעּבילּברַאֿפ יא
 רבחמ ןעטמיטשַאּב יז ןימולחל טָאה ,קלח רערעסערג רעד יאדוװַא ,רעּבָא
 עּפּורג יד טֶא ,וישקעלָאק רעד טָא ןיא רעסַאפרַאפ  רעייז .טָאהעג  םינ
 יד ןיא סָאד .עגונ זיא'ס לרוג סנעמעװ ןּוא ןעּבעל םנעמעװ ,ןעשטנעמ
 :עגרעּביא ,הפל ,הפמ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןיא סָאװ  ,גנּופַאשסקלָאפ  ע'תמא
 ןעפּורנָא גיטכיר ןעקימ סָאװ סָאד -- ןרעדנַא םּוצ דוד ןייא ןוֿפ טרעּפיל
 .רּוטַארעמיל רעד ןּופ "הפ-לענש הרות, יד ןעמָאנ ן'טימ
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 ןּוא טרָאװכירּפש טָאד ,ןעגנופַאשטקלָאֿפ ײװצ יד ןעשיװצ קולח רעד
 :ןפוא ןעדנעגלָאפ ףױא ןערעלקרעד ץרוק ךיז טזָאל ,דילטקלָאפ סָאד

 טמאטש סָאד .ןעקנעד ןופ טַאטלזער רעד זיא טרָאװכיױּפש  סָאד
 ןופ טמוק דילטקלָאֿפ םָאד תעב - ּפָאק םנופ ,חומ םינופ ןענָאזוצױזַא
 סָאד ,עיפָאזָאליפ-םקלָאפ רהעמ ןיא עטשרע סָאר .להיפעג ןּוא ןעצרַאה
 ןעשינעמיט יד ןיא רוקמ רעײז ןעּכָאה עדייב .גנודניפּפמע רחעמ- עמייווצ
 ףיוא טלעװ רעד רַאפ רעכָא ךיז טקעלּפטנַא סכילטיא ,המשנ-טקלָאפ רעד ןּופ
 ןיא ערײב ןּופ תילכת רעד רעּבָא .ןפוא ןױעדנּוזַאּצ ,ןעגיטרַאנע:ײא  ןייז
 ןעצונ םהיא ןענגערב ןּוא ןעשטנעמ טעד ןענרהעלַאּב :רעגיבלעזרעד .ידימת
 טלעמַאזעגנָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעננורהַאפרער יד ןּוא המכח-םקלָאֿפ יד ךרּוד
 | .תורוד המכו המכ ןּופ ךשמ ןיא

 ?כירּפש ענימרַאנענײא ענייז ,ךיז טהעטשרַאפ ,טָאה קלָאפ טכילשיא
 ,טמײנטקלָאפ ןייז ןּופ ךות םיניא טלעצרָאװױַאֿפ ףיפ ןענעז סָאװ ,רעטרעוװ
 .םעד ,ןעּבעל םינופ ןעמונעג ןּוא ךַארּפש ןייז ןופ תוהמ םוצ טסַאּפענוצ
 ?עטניא םנעמעװ ,ןעװיטקעלָאק ענעי ןּופ ןעגנורהַאפרער יד ןּוא ןעקנעד
 טהעז גנּוּפַאשסקלָאפ ןּופ קלח םעד טָא יב דָארג ךָאד .עגונ ןענעז יז ןעמער
 ,ףערעדנַא רעד ףואי ךַארּפש ןייא ןּופ םולפנייא רעד סױרַא טלוכ קרַאטש ךיז
 :תופתושב סָאד ללכב ןּוא ,רעטײװצ רעד ףױא דּוטַארעטיל ןייא ןּופ .הלועּפ יד
 טכַאמ סע סָאװ ,ןעננורהַאפרעד עכיילג יד יװ ױזַא ,ןעלהיפ ןּוא ןעקנעד עגיד
 .עיצַאנ ןּוא עסַאר ןּופ קולח א ןהֶא -- שטנעמ סלַא שטנעמ רעד

 :תופתושכ עגילהעצמּוא ךַארּפש רעדעי ןיא רַאפרעד ךיז ןעניפעג'ס
 ןעמונעג טקעריד טָאה קלָאפ ןייא סָאװ -- לייט א .רעשרעוװכירּפש  עניד
 טגעמעו ןּופ ןּוא תונכש ןיא טניואוועג טָאהס ןעמעװ טימ ,ןעמייווצ ןּופ
 ;טסּולפנײאַאּב רענינעװ:רהעמ ןערָאװעג יאס רוטַארעטיל ןּוא אתורבח
 ןֿפוא םּוצ טסַאּפעגּוצ ןּוא ןערָאװעג "םיײברַאע:רעּביא , ןענעז סָאװ -- לייט ַא
 רעטעדליגענמױא גיטרַאנעגײא ןייז ּוצ ,קלָאפ ןעגידנעפערטַאּב םינופ ןעּבעל
 ,ךילסילש ,לײט ַא ;ךַארּפש ןייז ןּופ טסייג םעד ּוצ ןּוא גנואיושנאטלעוו
 :רַאפ-סנעּכעל יד תמחמ -- ןרעדנַא םּוצ טנייא ךילגהע טַאלג ןענעז סָאװ
 יד טכַארּבעג ,ןעמַאטשסקלָאפ ענעדישרַאֿפ ייּב שטָאח ,ןעּבָאה ןעשינטלעה
 .תונקסמ עּבלעזיד ּוצ ןערהיפ סָאװ ,ןעגנורהַאפרעד עכיילג

 סָאד .שרַאטנעדער יד  ןיא טרָאװכירּפש םינופ  גנולײטּבָארעטנוא ןַא
 לָאמּוצ ,רעטרעװ רָאּפ ַא ןיא טגָאזענמױרַא -- ךיילנרַאפ רעצרוק ץינַאג ַא זיא
 טרעלקרעד טרעװ טימרעד סָאװ -- טרָאװ ןעגיצנייא ןייא ןיא .ןיולּב וליפא
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 ךרּוד ,ןעּכעל םינופ דליּב ַא ךרוד ,ןענָאוסױרַא ליוומ ןעכלעװ ,קנַאדעג רעד
 ךרוד וױלּכ וליפא רעדָא ,טנַאקַאּב ןײמעגלַא יא סָאװ ,שינעהעשעג א
 .המודכו שדָאטש ַא ןּופ ,ןעששנעמ ןעמיוועג ַא ןּופ ןעמָאנ ַא

 ןעלעװ םיעשר יד זַא ,ןעגָאז טלָאװעג ,לשמל ,טָאה ךלמה דוד זַא
 רע טָאה ,ןערעװ ןעדנּואװשרַאפ ךיג ןעלעװ יז טרעיינ ,ןעגָאה שינ םויק ןייק

 רעד .ןעּבעל ןעשרעיופ םינופ דליּב םענעש רהעז ַא טומ טנידַאּב ּוצרעד ךיז |
 לעסיּבַא ןעסיױרד ןיא ןיאס תעשב ,ךילטנייװעג ,האוכת יד טגינייר רעױּפ
 רענרעקיהאובת יד -- (עװָאליפ) ײרּפש יד טגײרטרַאפ םניװ רעד .גידניוו
 :(עזַארפ) טרַאסנעדער רענעגנולעג רהעו א טימ םױא ךיז טקירד רע .ןעּציײלּב
 ניװ רעד סָאװ ,ײרּפש יװ, -- ןערעװ ןעדנּואװשרַאֿפ ךינ ןעלעװ םיעשר יד
 .("חור ונפדת רשא -- ץומכ 0 "טנײרשרַאפ

 במּוא ןַא ןיא רע םָאד ,םענייא ףױא ןעגָאז ןעליו ריפ זַא :רעדָא |
 מל, :טרָאװ ןעניצנייא םעד שימ ךיז ריפ ןענידַאּב ,שטנעמ רענעפלָאה
 טקירד סָאװ ,טרַאטנעדער ַא רימ ןענָאה ָאד -- ו"ךמל, ַא זיא טָאד -
 ןֶאו זנוא טנהָאמרעד סָאװ ,טרָאװ גיצנייא ןייא ןיא ,טגָאזעג יװ ,םױא ךיז
 .הרות רעד ןּופ ךמל ןעמָאנ םעד

 :עטיל רעגיררעטעּפש רעזנוא ןיא ךיז םניפעג מל ןעגיזָאד םעד ןענעװ
 | :עדנענעל עדנענלַאפ יד טָא רוטַאר

 רעטלע רעד ףױוא זיא ,רוד ןעטסקעז ןיא לעקינייארוא ןַא ם'ןיק ,ךמל -
 ןיז םהיא טנעלפ ,דנַאי ףױא ןהעג טלָאװעג טָאה רע תעב .ןערָאװעג דנילּב
 ץינהע ךיז טָאהס בױא ,ןענָאזנָא םהיא ןּוא ןערהיפ וצ ,ןיק-לבות ,ןהּוז
 ןימ ַא םיּפע םנעמייוורעד ןופ רע טשהעזרעד לָאמנײא ףױא .היח ַא ןעזיוװַאּב
 זיאס ןעמעװ ,ןיק רעטלַא רעד ןעזעװעג זיא סָאד) .ןרָאה ןייא טימ) היח
 טע'גרהרעד טָאה רע יװ םעדכָאנ ,ןרעמש ןיפיוא ןרָאה ַא ןעטקַאװעגסױא
 רענעי ,םענייז רעטָאפ םעד ףכית סָאד שנָאז ןיק"לבות (.לבה רעדורּכ ןייז
 טזײװ רעּבָא ךלַאּב ."היח , עניזָאד יד טסישרעד ןּוא ןענוב םעד טנַאּפש
 רעטָאפ םעד טָאד טגָאז ןיקקלבות .שטנעמ ַא רָאנ ןיא סָאד זַא ,םױרַא ךיז

 בָאה ךיא ,רימ ּוצ זיא העװ :ןענָאלק ןּוא ןרעמָאי ןָא טּבױה רענעי ןּוא
 דנַאה ןייא טייהרעדנילב גידנעשטַאּפ ןּוא !טע'גרה'רעד ןעדייז םענעגייא ןיימ
 טלעטש טציא .טקירדעצ ןיק-לבות ןהוז ןייז ױזַא טרעװ ,רערעדנַא רעד ןָא
 ןּוא טױט זיא ןיק-לבות ,טױט זיא ןיק :עיצַאוטוס עגידנעגלָאפ יד רָאפ זנּוא ךיז
 טסייװ ןּוא רענעפלָאהַאּצמוא ןַא םימ רעד ןיא טהעמש ךמל רעדנילב רעד
 .םוא רעשיטסַארד רעטכיד רעטסערג רעד ןעק !ןעּבעג ּוצ טינ הצע ןייק ךיז
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 סָאד טקירד'ס יװ ,ןשטנעמ םענעפלָאהַאּבמוא ןַא ןּופ עיצַאוטיס יד ןעקירד
 (' !"ףמל, ַא זיא סָאד :טרָאװ ןעגיצנייא םעד טימ ךַארּפשטקלָאפ יד טיזא !

 ןעמַאטש  ןעטרַאסנערער ןּוא רעטרעװכירּפש עשידוי  ערעזנּוא עגונב
 | .ןעטייצ עטלַא רָאג ןופ ךָאנ יז ןּופ ךס ַא

 ןּוא ןעכּורּפש עטמהירַאּב טימ רפס ןעצנַאג ַא ןופ ןערער .ּוצ טינ
 :ַאּב רעד ,ןעטיצ ס'ךלמה המלש ןּופ ךָאנ טמַאטש סָאװ ,ןעלנער?טנעּבעל
 :סקלָאפ ןּופ ןערוּפמש עטשרע יד ךיז ןעניפעג  ,"ילשמ, רפס רעטנַאק
 זיא רענידריװקרעמ ךָאנ .הרות רעד . ןיא ןיוש ןעמרַאסנעדער ןוא ןעכירּפש.
 .ןּוא ןענּורּפש עגיזָאד יד טָא טנעכײצַאּב ןילַא הרות יד סָאװ ,ךַאזטַאט יד
 ןיא ןענַאטשטנַא ןענעז סָאװ ,ןעגנופַאשסקלָאפ עגימכיר םלַא ןעטרַאסנעדער
 .תוּבס עטמיששַאּב ּבילוצ ןּוא ןעטייצ עסיוװעג

 י יי | | :ליּפשיּב רעניילק ַא טָא
 ויא רע סָאד ,הרות יד טלהעצרעד ,לעקיניײארּוא ןַא ם'חנ ,דורמנ ןּופ

 רַאפרעד .רעגעי רעגיטלַאװעג ַא ,רעקרַאטש ַא טניימ סָאד ,רעכילטעג ַא ןעװעג
 רובג היה אוה) "!דורמנ יװ ױזַא ,רענעי רעכילטעג ַא, :ןעגָאז ןעמ  טנעלמ
 ןעמָאנ רעד ('!'ד ינפל ךיצ רוב דורמנכ, :רמאי ןכילע .'ד ינפל דיצ
 רעשילרעטסױא ןּופ ףירגַאּב ן'רַאפ קורדסױא ןַא ןערָאװעג ,ןכב ,זיא דורמנ
 טָאה .ַײרעגעי ןיא טייקגיטכיט רעכילטנייװעגרעסױא רַאפ לָאּבמיס ַא ,הרובג
 ךילטנייוועגמּוא ןַא ,רובג רעסיורג ַא זיִא רעד ןּוא רעד סָאד ,ןעגָאז טלָאװעג ןעמ
 !דורמנ ַא ןיא סָאד :(רמאי ןכ לע) טגָאזעג ןעמ טָאה ױזַא ,רעגעי רעגישומ/

 ןעּבָאה סָאװ ,ןעמענ ערעדנַא ןענַאטשטנַא ןענעז תורוד עגידרעטעּפש ןיא
 ,"תילנ,- ,"ןושמש, :הרובג רעגיטלַאװעג ןּופ לָאּבמיפ םעד טקירדעגסיוא

 רעשיכירג ַא טול -- "םעלוקרעה, ;לעּביּב רעד ןיא ןעגנולהעצרעד יד טױל
 ךױא ןּוא לױמסקלָאפ ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג רעטרעװ עגיזָאד יד שָא .עגַאז
 | .הזה םויה דע רּוטַארעטיל רעד ןיא

 רעשילּניב רעד זיא ,ךילטייד ןּוא יונעג לייװ ,טנַאסערעטניא רהעז
 ןיא (ילשמ,) טרָאװכירּפש ַא קלָאפ םייּב ןענַאטשטנַא ויאס ױזַא יװ ,לַאװק

 ןטימ ןעשטנעמ ייווצ ךיז ןעניפעג (תישארב הרדס) עטכישעגסגנופאשאב רעד ןיא )7

 -מאנ א--רעטייווצ רעד .ןיק ןופ רעמוקכאנ רעד .אד ךיז טדער'ס ןעמעוו ןופ ,רענייא .ךמל ןעמאנ

 חלשותמ ןופ ןהוז א זיא רעטייווצ רעד .ןושארה םדא ןופ ןהוז ןעטירד םעד ,תֶש ןופ רעמוק

 ןוא ןיק ןופ סרעמוקכאנ יד ןעשיווצ סאד ,אלפ א טפיוהרעביא זיא'ס .נ ןופ רעטאפ רעד ןוא

 "נהע ייווצ ןוא ,ךמל ןוא ךונח :ןעמעג עכיילג ייווצ וצ ךיז ןעניפעג תש ןופ סרעמוקכאנ יד

 ,הלשותמ-לאשותמ ,דרי-דריע : עכיל

 -- 4 -ה



 שיק ןב לואש טּבלַאועג טָאה אאיבנה לאומש סָאװ ,טומרעד גנודניּברַאפ
 .לארשי רעּביא ךלמ ַא רַאפ

 ןיא ןעּבעגעגרעּביא טרעװ סָאװ ,השעמה רּוּמס םעד ןופ רּוצק ַא טָא
 | |  :לאומש רמס

 :ןערָאש ַא טַאהעג טָאה ,ןימינב טנש םינופ ,לאיבא ןופ ןהּוז רעד ,שיק
 לואש ןהוז ןייז ּוצ רע טגָאז .ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ םהיא ייּב ןענעז ןעלזייא
 (רעניד) ןעגנּוי יד ןּופ םעניא שימ רָאנ םענ -- רוחב רעכױה ,רענעש ַא --
 .ןיא גָאט ירד םּורַא ןהעג יז .ןעלויא ענערױלרַאפ יד טכו טהעג ןוא
 ןעמּוק ײז זיִּב -- שינ ןעדָאש םעד רעּבָא ןעניפעג ,תומוקמ ענעדישרַאפ
 :נײרַא .לאומש איבנ רעד טניואװ'ס ּואװ טרָאד ,"ףוצ , ןּופ דנעגעג יד ןיא
 גָאו, .ןענעקַא ןָא רָארג לאומש טמוק ,טרָאטש ןּופ רעױט ןיא .גידנעמוק
 רעד ָאד טנױאװ ץינרע ּואװ, ,לואש םהיא טנערפ ,"ךיד טעּב'כ ,רָאנ רימ
 "איבנ, טניײה טפור'מ סָאװ ,רעד טגעלפ ןעטייצ ענעי ןיא תמחמ) ?"רעהעז,
 טרעפנע "!רעהעז רעד ןײלַא יקַאט סע ןיּב ךיא , ("רעהעז, רעד ןעסייה ּוצ
 יד חכמ .ןעצרַאה ןיא ריד ייּב סָאװ ,גנידלַא ןעגָאז ריד לעװ ךיא , ,לאומש
 רָאנ ךיד ּוטסלָאז ,ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ גָאט יירד רַאפ ןענעז םָאװ ,ןעלזייא
 םָאד ןעד רעהעג ןעמעװ וצ ןּוא .ןענופעג ןיוש ךיז ןעבָאה יז ,ןענרָאז טינ
 ּוצ שינ זַא ,(הכולמ רעד ףױא זמר ַא) לארשי ןיא .טײקרַאנטסָאק עצנַאג
 "!החפשמ םרעטָאפ ןייד ןּוא ריד

 רַאפ ץלואש טּבלַאזעגּבָא ט"יהרעלימש טָאה לאומש יװ םעדכָאנ
 ןענעז'ס יװ םעדכָאנ ןּוא ,קוסמ רעד רעטייװ טלהעצרעד ,לארשי רעּביא ךלמ
 זַא ,טנָאועג טָאה לאומש סָאװ ,םיתפומו תותוא עלַא ןערָאװעג םיוקמ
 זיא ,ןעפערט ךיז םהיא טימ סָאד טעװ ,זױה טרעטָאפ ןייז ּוצ גידנעהעגמיהַא
 ,טרָאמש ןיא גידנעמוקנירַא .העבג ןיא ןעמּוקענגָא רעניד ןייז טיפ לואש
 םהיא לאומש טָאה םָאד ךוא -- םיאיבנ לעזיירק ַא ןענעֶקַא םהיא שטמּוק

 טָאג ןּופ טסײג רעד םהיא ףױא ךוא טמוק םיצולּפ ןּוא -- טנָאזעגסױארָאפ |
 רעכילטיא .ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ תואיבנ ןענָאז ּוצ ןָא טּבױה רע ןוא
 ן'לואש גידנעהעזרעד ,ןעטכעגראפ ןּוא ןעטכענ ןּופ םהיא ןעק סָאװ ,רעּבָא
 סָאד ןיא םָאװ, :ןרעדנַא םעד רענייא טנערפ ,םיאיבנ ןּופ לעזיירק ַא ןיא
 יד. ןעשיװצ ךױא לואש עשז|עד זיא ?שיק ןּופ ןהוז םעד טימ ןהעשעג
 ךיוא לואש ןעד זיא , :טרָאװכירּפש םָאד ןערָאװעג יא רַאפרעד "? םיאיבנ
 ("?םיאיבנב לואש םגה, :לשמל התוה ןכ לעג "?םיאיבנ יד ןעשיווצ

 טא =



 ,ךיליד ױזַא ןּוא טנעכיצעג ףרַאש ,דליּב ַא ךיז רַאפ רימ ןענָאה טָא
 ןָא סע טּפַאממ טעמכ ,שוחב ןעהעז רימ .ןייז :שיג רָאג רעכילשיר ןעק סָאװ
 טגנירד ןּוא ןערױּבעג טרעװ טרָאװכירּפש ןעש ַא ױזַא יװ ,דנַאה רעד טומ
 םלוע רעד טהעזרעד .םיצולּפ :ַארּפשטקלָאפ רעד ןּופ רצוא םיניא ןײרַא
 םלַא טינ ןעטנענראפ ןּוא ןעטכענ ןּופ ןעקימ ןעמעװ ,ןשטנעמ ַא ךיז  רַאפ
 ןעמַאזוצ תואיבנ ןענָאז ןוא םיאיבנ לעזיירק ַא ןעשיווצ ןעהערדמורַא ךיז ,איבנ
 סָאד סָאװ ,גנושַארעּביא יד ןעלעטשרָאפ טכײל ךיז ןענעק רימ .ײז טימ
 ,ןרעדנַא םעד רענייא טנערפיס טרעדנואוורַאפ יװ ןּוא םלוע ןעשיווצ ןָא טכַאמ
 ןהז םעד טימ סעיינ ַא רַאפ ןהעשעג ָאד םיּפע זיא סָאװ ,רע טסייו רשפא
 טהעג ענַארֿפ עניױָאד יד טָא ?איבנ ַא לואש ךױא זיא עשז'|ןױש ?שיק ןופ
 רַאפ ךױא ךורּפש ַא ןופדעד טרעװ'פ  ,ןרעדנַא םוצ םעניײא ןּופ  רעּבירַא
 ,סָאד טרעװ סע ,תורוד עגידרעטעּפש רַאפ ןליפא ןּוא ןעשטנעמ ערעדנַא
 ."טרָאװכירּפש , ןעמּור רימ סָאװ ןּוא ,"לשמ, שמור רעערּבכעה רעד סָאװ
 ױאװ ןוא ןעװ ,שינעהעשעג ַאזַא ןָא טלָאמעד ןּופ ךיז טפערטפס זאװ ןּוא ןעוו
 ?רַאפ רעזנוא סױרַא טפור סָאװ ,עיציזָאּפ ַא ןיא ןשטנעמ  ַא ןענגענַאּב רימ
 טָאה םָאװ ?רעהַא רעד טמּוק ואװ :ןענעופ .ןעליו רימ  ןּוא גנורעדנואװ
 רימ ןּוא ,ץלואש טימ השעמ יד זנּוא ךיז טנהָאטרעד ?ןּוט ּוצ ָאד ר עד
 עגיזלָאמעד יד טָאװ ,חסונ ןעּבלעזמעד טומ גנּושַארעביא רעזנוא םיוא ןעקירד
 - "?םיאיבנב לואש םנה, :טכַארּבעגסױַא טָאה גנורעדנּואװרַאפ

 . ןיױא טריטיצ ("ינומדקה לשמ,) ןעשייצ עטלַא רָאג ןּופ טרָאװכירּפש ַא
 ,לואש גינעק םעד ,רעװש ןייז שימ םוא ךיז ט'הנעמ רע תעב ,ךלמח דוד
 ליװ ןּוא ליח ןעצנַאג ַא טימ ךָאנ םהיא טנָאי ,םהיא טגלָאפרַאפ רעכלעװ

 - .ןעטױט םהיא
 ןּופ טלהעװרעדסיוא ,ןַאמ טנעזיוטיירד ןּופ ליח ַא טימ לואש עשב

 טכַאמ ,ןעשטנעמ עיירטעג עכילטע ענייז טימ ץדור ךָאנ ןענָאי ,לארשי ץנַאג
 ,דוד ,רעמנלָאפרַאפ רעד סָאד ,טייהנעגעלעג עגיטסניג ַא טפָאהרַאפמוא ךיז
 טהיא ןוא ןילואש ןּופ ,רענלָאפרַאפ ןייז ןּופ ןעײרפַאּב לָאמנײא טימ ךיז ןעק
 ןיהּואװ ,לײה ַא ןעּבענ דָארג ךיז ןעניפעג טייל עגייז טימ דוד :ןעמוט
 ןעדירמּוצ רהעז ןענעז עיירטעג סידוד .ןײלַא רענייא ןעגנַאגעגנירַא זיא לואש
 רע זַא ,םהיא ןרעשנומרעד ןּוא טהנעגעלעג "רעכילקילג, רעד טָא ןופ
 ריח טאה טָאג סָאװ ,ייז ןענָאז ,גָאט רעד זיא טנייה .ןעטיומ ץלואש לָאז
 ךַאמ !ןירַא טנעה יד ןיא ריד טניפ ןײד ּכינרעּביא ךיא ,העז :טגָאזעג
 ןּוא טיהרעליטש ּוצ טהעג דוד ...!טלעפעג ריד סָאװ ,םהיא טימ ָאזלַא
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 יא םהיא יב ןענופעג
 ,רָאנ העו :(ר הישמ) טָאנ ןּופ רעטּבלַאזעג רעד ךָאד זיא רע .שױטעג
 עלָאּפ ַא ךיז טנופעג טא -- םהיא ּוצ דוד ןַאד טנָאז -- !העז ,רעניימ רעטָאפ
 ןּופ עלָאּפ יד ןעדײנשנָא ץתעשב .טנַאה רער ןיא רימ יב לעמנַאמ ןייד ןּופ
 סָאד ּבָאה ךיא .ןענינרה ּוצ ךיד דיב טָאהעג ,ןכב ,ךיא ּכָאה לעטנַאמ ןייד
 ןעגעקַא ּבָאה ךיא ,טיג םטנעלש ןייק ריד ומ ךיא זַא ,ןמיס א .ןומעג טינ
 לָאז טָאג :ןעּבעל ץפױא ָאי רימ טסחעג רעּצָא וד -- טנידניזעג שינ  ריד

 נָא טינ ךיד לָאז רעּבָא טנַאה ןיימ ,ריד ןעשיװצ ןּוא רימ ןעשיוװצ ןיטפשמ
 סָאר טמּוק ןעטכעלש םינופ , :טרָאװכירּפש עטלַא סָאד שגָאז יװ .ןערהיר
 ןײמ - ("עשר אצי םיעשרמ, :ינומדקה לשמ רמאי רשאכ) ."עמכעלש
 !ןערהירנָא םינ ךיד לָאז רעֶּבָא טנַאה

 טרָאװכיױּפש עניזָאד סָאד ,סױרַא ךיז טהעז ,זיא ןעמייצ ט'ךלמה דוד ןיא
 .ןעטײצ עטלַא רָאג ןופ טמַאטש סָאװ ,סעכלעזַא םלַא ןעזעװעג טנַאקַאּב
 זואס ױזַא יװ ןּוא ןעװ ,ינ טקנעדעג'מ ,ןופרעד רכחמ םעד טינ ןעקימ
 ."ינומדקה לשמ, ַא זיא סָאד זַא ,רָאנ טסייוװ'מ ,ןענַאטשטנַא

 םעד ץוח -- ךיז טניפעג סָאװ ,רעמרעװכירּפש רפסמ ןעסיורג םעד ןופ
 ּוצנָא יאדכ ןיא ,ך"נת ןעצנַאג ןיא טײרּפשעצ -- "ילשמ, רפס ןרעשסקע
 ןָא סע ןעדגעװ ,לאקוחי ןּוא ,הימרי ,םיאיבנ ײװצ סָאװ ,םענייא ףױא ןעזייו
 ענעבירטרַאפ יד ןרעשנוטפוא ַײז ןעליװ עדייּב .םייהנעגעלעג רעכיילג ַא ייב
 - ערעסעּב ןעמּוק ךָאנ טעװס זַא ,גנוגפָאה ןוא טּומ יז ןיא ןעכױהנײרַא ,ןעדוי
 ןעדיל טינ רהעמ ןעלעװ רעדניק יד זַא, ןּוא .לארשי קלָאפ ן'רַאפ ןעטייצ |

 ,טנעכערַאּפ ןעװעג זיא ןעדוי יד ייּפ תמחמ ,"ןרעטלע ערעײז ןּופ דניז יד רַאפ
 דניז יד רַאפ רָאנ ,ענעגיא יד רַאפ טינ תולנה לוע םעד ןעדייל יז טָאד
 .יד ןיא איכנה הומרי טנָאזעגסױרַא ךױא טָאה סָאד .ןרעטלע ערעײז ןּופ
 -- "ונלבס םהיתונװע ונחנאו ,םניאו ןאטח וניתובא, :(--ה הכיא) תוניק
 רימ רעּכָא ,ָאד רהעמ טינ ןענעז יז ,שגידניזעג ןעּבָאה ןרעטלע ערעזנוא
 ןענַאטשטנַא זיא ,םיוא טהעז ,ןּופרעד טָא ןּוא ."דניז ערעײז רַאפ ןעדיײל ןעזומ
 יד, -- "הניהקת םינב ינשו ,רסוכ ולכא תובא, :(לשמ) טרָאװכירּפש סָאד
 ןערעװ ןייצ םרעדניק יד ןּוא ןעטכורפ ענימייצמוא ןעסענעג ןעּבָאה ןרעטלע
 ןלכאי תובא :טסקעמ רעד טעטױל ב--חי לאקזחי ןיא) ."(גיּפמומש) גילייא
 :ּוצ-ױזַא טַאהעג טָאה טרָאװכירּפש עגיזָאד סָאד .(הניהקת) םינבה ינשז ,דמוב
 סָאד טנָאז לאקזחי .רעטקַארַאכ ןעגיד'לארשייץרא ןַא ,ןעלַאקָאל ַא ןעגָאז

 ךיז טָאה רע זַא ,זײװַאּכ ַא -- לעטנַאמ םילואש ןופ עלָאּפ יַא נָא טדיינש
 םינ םהיא רע טָאה רעּנָא ןעמױט - שנַאה רעד }

 סה // הײס



 סָאװ:רַאפ :ןענָאז:ּוצ-ױזַא ,רימ ּוצ ןעזעװעג זיא טרָאװ םטָאנ ןּוא , :שוריפב
 (לארשי ץרא ןיא רעדָא) לארשי ץרא ףױא לשמ ןעגיזָאד םעד רהיא טדער
 ןייצ סרעדניק יד ןוא ןעטכורפ עגיטייצמוא ןעסע ןרעטלע יד :ןענָאזוצ:ױזַא
 ךָאנ טעװ סע ּבױא ,טָאג טגָאו ,ּבעל ךיא יװ ,תמא :ױזַא .? גילייא ןערעוו
 םָאר .ןײמ ןענעז תושפנ עלַא ,העז .לארשי ןיא לשמ .ַאוַא ןערעװ טגָאזעג

 סָאװ שפנ סָאד -- ןיימ ןענעז ןהּוז ם'נופ שפנ סָאד יװ ,רעטָאפ ם'נופ שפנ
 רעּכָא ןהּוז רעד . . .תומת איה תאטוחה שמנה) :ןעּברַאטש טעװ ,טגידניז
 יד רַאפ טינ רעטָאפ רעד ןּוא ,רעטָאפ ם'נופ דניז יד רַאפ ןעדייל שינ טעװ
 ן'רַאפ) םהיא רַאפ ןייז טעװ קידצ ם'נופ טיײקטכערעג סָאד .ןהּוז ם'נּופ דניז
 ן'רַאפ) םהיא רַאפ ןייז טעװ עשר םנופ שיקטכעלש סָאד יװ ױזַא ,(קידצ
 ,טיקטכערעגמוא ןַא םױא טקירד סָאװ ,טרָאװכירּפש סָאד ,ָאולַא ."(עשר
 ןעצנַאגניא טעװ סָאד ,עגידלוש ןּופ דניז יד רַאפ ןעדיײל עגידלושמוא זַא
 .(חי לאקזחינ :ןערעװ טכױרּבעג טינ רהעמ טעװ סע ,רצוא:ךַארּפש םינופ סױרַא

 טימ קלָאפ סָאד טסיירט רע .הימרי איבג רעד טהעג רעטייו ךָאנ ןּוא
 ,ןעמָאנ סמָאנ ןיא ,חיטבמ םהיא זיא רע .רעטרעװטסיירמ עטסגיצרַאה יד
 הדוהי זױה סָאד ןּוא לארשי זױה סָאד סָאװ ,געט ןעמּוק ךָאנ ןעלעווס זַא
 טגָאז ױזַא -- ןּוא .קיטשהיפ טימ ןּוא ןעשטנעמ טימ ןערעװ טעייזעג ןעלעוו
 ּוצ ,ײז רעּביא טכַאװעג ּבָאה ךיא יװ ױזַא סָאד ,ןהעשעג טעװס --  טָאג
 ּוצ םטכעלש יז ןּוא ןעטכינרַאפ ּוצ ,ןעסיירעצ ּוצ ,ןערעטשעצ ּוצ ,ןעסיוטשעצ
 .ןעצנַאלפ ּוצ ןּוא ןעיונוצפױא רעדיװ ,ןעכַאװ ײז רעּניא ךיא לעװ ױזַא ,ןּומ
 ןעסעגעג ןעבָאה ןרעטלע יר :ןעגָאז טינ רהעמ ןעמ טעװ רעּבָא געט ענעי ןיא
 ,טרעיינ .ןערָאװעג גילייא ןענעז ןייצ סרעדניק יד ןּוא ןעטכורפ עגיטייצמוא
 עגיטייצמוא טסע םָאװ ,שטנעמ רעד,-- דניז ענעגייא ןייז רַאפ טברַאטש רעדעי
 "!גילייא ןערעװ ןייצ ענייז ןעלעװ ,ןעטכורפ

 טָאװ ,םעד ּבילּוצ .רעטײװ טירש ַא .,טגָאועג יװ ,רימ ןעּבָאה ָאד טָא
 סָאד ךױא זּומ ,ערעדנַא ןּופ דניז יד רַאפ רהעמ ןעדײל טינ טעװ רענייק
 ?נאטלעוו רעינ רעד ּוצ טסַאּפעגוצ ןּוא טעטכידעגמּוא ןערעװ טרָאװכירּפש
 ינשו ,רסוב ולכא תובא, :ןעגָאז ןעמ טנעלפ טציא ויּב סָאװ ,םוקמב .גנּואיוש
 טעװ'מ ,םרָאפ עיינ ַא ןעמּוקַאּב טציא טרָאװכירּפש סָאד טעװ ,"הניהקת םינב
 "ק (.טכ ,חכ--אל הימרי) ."וינש הניהקת ,רסובה לכואה םדאה לכ, :ןעגָאז

 ןיז ןיטיול ראנ ,ךעלטרעוו טינ סעלעטש עגיזאד יד טצעורעביא ןתנוי םוגרת רעד (*
 רע טצעזרעביא "..,רסכ ולכא תובא" :לאקזחי ןוא .הימרי ןיא סעלעטש עכיילג יד ,ןופרעד
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 :רעד ךיז טָאה טרָאװכירּפש עגיזָאד סָאד ןַא ,רָאנ ןיא ןעקרעמַאּב ּוצ
 .םרָאפ רעטשרע ןייז ןיא אקוד ,ןעטייצ עגידרעטעּפש רָאג יד ןיא זיּב ןעטלַאה
 :טנָאז ןנחוי יבר ,(ב--חל ןירדהנס) דומלת ןיא לעטש ַא ךיז טניפעג ױזַא
 ,טַאהעג ריאמ יבר טָאה .(םילעוש ילשמ ןעטקופ ןּופ םילשמ טרעדנוהיירד
 :כּורַפ עניטייצמּוא ןעסע ןרעטלע יד, :יירד יװ רהעמ טינ ןעּבָאה רעּבָא רימ
 :גָאװ עטכערעג, ;(ב--חי לאקוחפ "גיליא ןערעװ ןייצ סרעדניק יד -- ןעמ
 טרעװ קידצ רעד, ןַאד ;ול--שי ארקיו) "רענייטשטכיוועג עטכערעג -- ןעלָאש
 ילשמ) "לעטש ןיז ףױא טמּוק עשר רעד -- הרצ רעד ןּופ טעװעטַארע
 | | - .(ח-אי

 ענײא) ך"נת ןֹופ סעלעטש יירר יד טננערּב ןנחוי יבר סָאװ ,ןּופרעד
 סָאד טנעכײצַאּב ןּוא (םיבותכ ןּופ ענייא ןּוא םיאיבנ ןּופ ענייא ,הרות ןּופ
 ןופ ןעמוקעגרעּבירַא זנוא ּוצ ןענעז סָאװ ,ןעסקומ ןּופ םילשמ ירד סלַא

 ןערָאװעג טעטכידעג ןענעז'ס זַא ,סױרַא ךיז טהעז ,טרעדנוהיירד ס'ריאמ יבר
 ?לעופ רעשילַארָאמ רעייז סָאװ ,(םילעוש ילשמ) ןעלּבַאפ-ןעטקּופ ענעדישרַאפ
 טסנָאז ןירָאװ .ך"נת ןּופ טַאטיצ ןעסיוועג ַא טימ טגָאזענמױרַא ךיז טָאה אצוי
 ינזאמ,/ טַאטיצ רעד זַא ,לשמל ,טסײה סע סָאװ ,טינ ללכ ןעמ טהעטשרַאפ
 זיא ,הרות רעד ןיא קוטפ ַא ןּופ ּבױהנָא ןַא זױלּב זיא סָאװ ,"קדצ ינבא קדצ
 ,לאקוחי ןּופ טַאמיצ רעד יקַאט יצ ;לענַאפ:ןעטקופ ַא ןערָאװעג רָאג םיצולּפ
 - קוסמ רעצנַאג רעד וליפא יצ ,קוספ ַא ןּופ ץיַאוסולש רעד רָאנ ךיוא זיא סָאװ
 יאדװַא ,ןכב ,ןענעז ןעלּבַאפ-סקופ טרעדנוהיירד עמנהָאמרעד יד .ילשמ ןופ
 ,טכַאמעג ןילַא יקַאט רשפא טָאה ריאמ יּבר סָאװ ,ןעגנוטכיד ןעזעװעג
 סרעטכיד עדמערפ ןּופ גנולמַאז ןימ ַאוַא ןענופעג םהיא ייּב ךיז טָאה רעדָא

 טַאטיצ ַא םימ טשגידנעעג ךיז לעּבַאפ עכילטיא טָאה ךילנײשרהַאװ  ןּוא/
 ןנחוי יבר סָאװ ,יירד עגיזָאד יד ןּופ סױרַא ךיז (טהעז'ס יװ ױזַא ,ך"נת ןּופ
 | (" ,טנהַאמרעד

 יד .ןעגאלשעג ןרעוו רעדניק יד ןוא טגידניזעג ןעבאה ןרעטלע יד -- "ןקל אינבו ןטח אתהבא"
 יטחיד שגא לכ" :טצעזעגרעביא זיא "..,רסבה לכואה םדאה לכ" : הימרי ןיא רעדיוו לעטׂש

 -עוועג טלאוו (םעט) פארט ןוכאנ .ןעבראטש טעו רעד ,טגידניז סאוו שטנעמ רעד--/?תומי אוח
 שטנעמ רעכילטיא ביוא ,ןוראוו" :"וזא הימרי ןיא ט"כ קוספ ןופ גנוצעזרעביא עגיטכיר יד ןעז
 ןעלעוו ,ןעטכורפ עגיטייצמוא טסע סאוו ,שטנעמ רעד (זיא יוזא) ,דניז ענייז ראפ ראנ טבראטש
 ,"גילייא ןרעוו ןייצ עגייז

 םינבה ינשו רסב ולכאי תובא" קוספ ןעטרהיפעגנא לעבאפ-ןעסקופ סלא םעד וצ (?
 :גנורעלקרעד עדנעגלאפ יד ןואג יאה בר רעד טביג "הניהקת:
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 ?ידומלת רעד ןיא טרָאװכירּפש סָאד שמענרַאפ ץַאלּפ ן'דובכב ַא רהעז
 ?כירּפש ענילהעצמוא ךיז ןעניפעג שיודמ ןּוא ארמנ ןיא .רוטַארעטיל רעש
 ןענעז ןּוא גנּופַאשטקלָאֿפ סלַא ןעּבענעגנָא טקעריד ןערעװ סָאװ ,רעטרעװ
 ןענָאז  ױזַא טָא) "ישניא ידמאד ונייה  :ןעקוררסױא יד טימ/ טנעכײצַאב
 ?כירּפש טָאד) "רמוא לשמה, ,(ןעגָאז ןעשטנעמ) "ישניא ירמא, ,(ןעשטנעמ
 .(טנאז טרָאװכירּפש עטסָארּפ סָאװ) "רמוא .טוירה לשמ, ,(טנָאז טרָאװ
 עלַאקָאל םלַא טרהיפעגנָא ןענעז סָאװ ,רעטרעװכירּפש ךױא ךיז  ןענימעג'ס
 ױזַא) "םילשוריב אלּתמ ןילתמ ןידכ, קורדסױא םעד טימ טנעכײצַאּב ןוא
 .המודכו (םילשורי ןיא טרָאװכױּפש טָאד ךיז טגָאו

 רעד ןעּבעגענוצ ןעּבָאה דומלתה ימכח יד גנוטידַאּב ַא רַאֿפ סָאװ
 תולעמ יד ןעשיװצ סָאװ ,ןופרעד סױרַא ךיז שהעז ,גנופַאשסקלָאפ רעגיזָאד

 וצ טגאז ,ןעסערפפיוא טלאוועג םוויא טאה ןוא סקופ םעד ןטלאפעגנא לאמא זיא בייל רעד

 ןופ ךאד טסעװ וד ?טקופ ןערעגאמ ףימ ןופ ןעבאה ראג ןיוש וטסעוו סאוו :סקופ רעד םהיא

 טסעװ וד זא םהיא ,שטנעט ןעטעפ א ןעזייה ריד ךיא לעוו ,םוק טא .טאז ןרעו טיג רימ

 טייז רערעדנא רעד ףיוא ואוו ,בורג א וצ ןעמוק ןוא ייז ןעװעג .ןערעוו טאז וטסעוו ,ןעסעמיוא

 רעד ראפ ארומ באה ךיא :סקופ םוצ רע טגאז ,בורג םעד טהעזרעד בייל רעד ,שטנעמ א טציז

 רעד ףיוראד םהיא טגאז .בורג ןיא ןעלאפניירא טינ לאז ךיא ,ןשטנעמ ןעגיזאד םונופ תלפת

 ,ןעטדאש זלפת יד ןעק דניק ןייד טיג ןוא ריד טינ ,ןעבאה וצ ערומ סאוו טינ טסאה וד :סקומ

 ןעמוק טעווס זיב ןוא רעגנוח םעד ריד וד טסגיטעז לייוורעד .לעקינייא ןייד סנעטסכעה

 ךטיג ךיד וטסלאז ראמרעד .טײצ גונעג ןרעיודעג ךאנ טעװ ,לעקינײא ןייד ראפ שנוע רעד

 טהעג ,ןיירא טלאפ ןוא -- בורג םעד רעבירא טגנירפש ,ןעדערנא ךיז טזאל בייל רעד .ןעגראז

 טינ ןעק ןוא טראד טגיל בייל רעד יװ ,טקוק ןוא בורג ןופ גערב םייב ךיז טלעטש ,סקופ רעד

 ,לעקיגײא ןיימ ףיוא ןעמוק טשרע טעװ שנוע רעד זא ,טגאזעג רימ ךאד טסאה ,ןעמוקפיורא

 טרעפנע ,וטסחעטשראפ ? ןעלאטעגניירא ןיב ךיא סאד ,סע טמוק עשז אוו ,בייל רעד טגערפ

 "גואוו ,ראג יוזא ,שגוע םעד ןעדייל וטסומ ראפרעד ,טגידניזעג טאה ךאנ עדייז ןייד ,סקֹופ רעד

 ןרעװ ןייצ סרעדניק יד ןוא ןעטכורפ עגיטילצמוא ןעסע ןרעטלע ידו ,בײל רעד ךיז טרעד

 'טינ רעהירפ סאד וטסאה סאוו"ראפ רעבא ,סקופ רעד טרשפנע ,טכערעג רשפא טזיב 5? גילייא

 !? דניז ענייז ואפ ןעדייל ןעלאז ךעלקינייא ענייד זא ,טכער ןעזעוועג ריד זיא סאוו-ראפ ? טרעלקאב

 :לעבאפ רעדנא ןא טימ לעטש עגינלעז יד טרעלקרעד יישר

 יא ןחעגניירא תבש ברע א ןיא לאז רע ,ףלאוו םעד טראנראפ לאמא טאה טקופ רעד

 ךעסע ןאד טעװ רע ואוו ,תבש ףיוא הדועס יד ןעטיירגנא ןעפלעזטימ טראד ,ןעדוי א ןופ זיוה

 םהיא ןעלאפאב ,זיוה ןיא ןיירא טמוק ףלאוו רעד יו ראג יוזא .תיבה-לעב םעד טימ ןעמאזוצ

 ןיא ןעמוקעג זיא ףלאוו רעד .רעגייב יז םהיא ןעפאלקעצ ןוא סנעקעטש טימ ןעשטנעמדזיוה יד

 ןעגאלשעג יוזא ךיד ןעמ טאה סאד :םהיא וצ סקופ רעד טגאז ,סקופ םעד ןענוגרהרעד ליוו ןוא סעכ

 -טימ ןיחא ןעמוקעג ךיוא רענײד רעטאפ רעד זיא לאמנייא .רעטאפ ןייד ןֹופ םיאטח יד ראפ

 רסאד ןוא עטסנעש סאד ןעטעגעגפיוא לייוורעד רע טאה ,חדועס-תבש יד ןעטיירגנא ןעפלעה



 ,ןענױשרַאֿפ עסױרג רָאנ טבױלעג ןערעװסס עכלעװ טימ- ,ןעשינטנעק ןּוא
 .רעטרעװכירפש ןּופ שינטנעק םָאד ךױא ךיז טנעכע

 טָאה רע זַא ,טעטכירַאּב טרעװ יאצז ןב ןנחוי ןבר ןעסיורג םעד ןופ
 סע לָאז רע ,המכח ןּוא הרות דעד ןּופ ךַאז ןייא ןייק טזָאלענרעגיא .טינ
 .װ .זַא .א הרגא ,הכלה ,הנשמ ,הרות ;טנרעלרעד ךילשנירג ןעּכָאה ינ
 :טקלָאפ עכַאפנייא םניימ טָאד -- ("ןיסבוכ תולשמ,נ טרעשעוװ ןּופ םילשמ
 .(א- --חכ כוס .װ .זַא .א ("םילעוש תולשמ,נ ןעטקופ ןּופ ןעלַּאפ ,ןעכירּפש

 טרעװ ,ןקוח ללה ןעטמחירַאּב םעד ,רערהעל ןעסיױרג ןייז ןּופ ךיוא
 עלַא ,תומכח עלַא טנרעלעג טָאה רע וַא ,(ם-וש םירפופ) שליישעגטימ
 ןּוא גהעּב ןּופ -- טפַאשנעמיװרופַאנ יד טנײמ םָאד -- ךַארּפש יד ,תונושל
 . סָאד - תולשמ ךױא ,תומהב ןּוא תויח ןּופ ,רעטיירק ןוא רעמייב ןופ ,ןעלָאט
 .טנרעלעג רע טָאה גנידלַא -- המודכו ןעלּכַאפ ,ןעכורּפש טניימ

 טרעפנע ,אי .ףלאוו רעד טגערפ ? םיאטח טרעטאפ ןיימ ןופ שנוע םעד ןעדייל ךיא לאז ,עטסעב
 יו גילייא ןערעוו ןייצ סרעדניק יד -- ןעטכורפ עגיטייצמוא ןעסע ןרעטלע יד" ,סקופ רעד

 רעגידרעהירפ רעד ןופ גנוצעזראפ א ךרוד י"שר טרעלקרעד ןעטאטיצ זיווצ ערעדנא יד
 םוצ טינ--ילשמ ןיא קוספ סעד -- טאטיצ ןעטירד םוצ ןױלג ךיז טסאפ סאד רעבא ,לעגאפ
 ,ןעטליווצ

 רע סאוו ,טנעקעטש יד ןופ רענייג ענעכארבעצ ןעטוקאב טאה ףלאוו רעד יו םעדכאנ
 ןעזייוונא היד ךיא לעװ ,רימ טימ טציא ראנ םוק :טקופ רעד םהיא וצ טגאז ,טפאהעג טאה
 ואװ ,ןענורב א וצ ןעמוק ןוא ייז ןהעג .ןעסענא טאז ןענעק ךיז טסעװ דוד אוו ,טרא ןא
 טצעז .ץאלק ןעדנור א םורא קירטש א ףיוא טלעקיוועגמורא סרעמע ייווצ ןעגנאהעג טאה'ס
 פארא יוזא ךיז טזאל ןוא ןעביוא ןענופעג ךיז טאה סאוו ,רעמע םעד ןיא ןיירא סקופ רעד ךיז
 סאוו .ןעביוא ןופ ףיורא טמוק גינעוועגיא ןעזעוועג זיא סאוו ,רעמע .רעד תעמ -- ןענורב ןיא
 ערעדנא ךאנ ןוא זעק ןוא שיילפ ךיז טניפעג טראד -- ,ףלאוו רעד םהיא טגערפ ? טראד וטסוט
 טראד .ןעגורב ןיא ןעקוקנירא טהיא טסייה ןוא ,סקופ רעד טרעפנע ,ןעסע םוצ ןעכאז עטוג
 עק קיטש גידכעלייק א זיא סאד זא ,טניימ ןוא הגבל רעד ןופ לעגיפש םעד רע טהעזרעד

 / ףאג .רֶע טגערפ ?ןיהא ךיא םוק עשזויוזא יו .קשח קראטש ןעמוקאב טאה רע ןעכלעוו וצ
 ןעגעק וטסעוו ,אשמ ןעמוקאב לאז רע ,רעמע ןיא ןיירא ךיד ץעז ,סקופ רעד טרעפנע ,טושפ
 ,ןעגורב ןיא פארא ךיז טזאל ןוא רעמע ןעגידעל ןיא ןיירא ךיז טצעז ףלאוו רעד .ןעמוק רעהא
 יףיורא ןעטנוא ןופ טמוק סקופ ןטימ רעד -- טארא ןעכיוא ןופ טהעג ףלאוו ןטימ רעמע רעד
 טאה רע סאוו ,לועק עדנור סאד וליֿפא ,ןענופעג טינ ראג םתסח-ןמ רע טאה ןענוױב ןיא

 - ןעגורב ןופ רע טגעומ ?ןעמוקפיורא קירוצ טציא ךיא לע יוזא יוװ .טינ ןיוא ,ןהעזעג .ירעהירפ
 רעד -- הרצ רעד ןופ טיירפאב טרעװ קידצ רעד" :סקופ רעד םהיא טגאז ףיוראד ,סיורא
 "לעטש ןייז ףיוא טמוק עשר

 טימ טאה "רענייטשטכיוועג עטכערעג -- ןעלאשגאוו עטכערעג" :טאטיצ רערעדנא רעד
 וצ ףיוא סאד טגנערב י"שר םגה ,טינ תונייש ןייק לעבאפ רעד



 טָאה ןנחוי יבר סָאד ,טנהָאמרעד רעהירפ ןיוש זיא ן'ריאמ יבר ןּופ
 רימ תעב ,ןעלּבַאפ-סקופ טרעדנוהיירד טַאהעג טָאה רענעי סָאװ ,טרעױדַאּב
 טלחעצרעד ךױא טרעװ'פ .יירד רָאנ ןעטלַאהרעד רהעמ טינ ןּופרעד ןעּבָאה
 זיא ,תושרד ענייז ןענארטרָאפ געלפ ריאמ יבר תעב זַא ,(ב--חל ןירדהנסנ
 לעטירד ַא ,הכלה לעשיוד ַא :םיקלח  יירד ןיא טליײמעגנייא ןעװעג סָאד
 ןַא ,ךױא טנָאז (א--טמ הטוס) הנשמ יד .ןעכורּפש לעטידד ַא ןּוא .הדגא
 תמשמ,) רעטכיד:ןעכּורּפש יד ןעּברָאטשענּבָא ןענעז טױט .ס'ריאמ .יבר טימ
 יו | - .("םילשמ ילשומ ולטב ריאמ יבר

 :סקלָאפ ןעטסָארּפ ןּופ טייקגיטכיוו יד םימכח ערעזנוא ןעגייצ רהעמ ךָאנ
 עטנַאקַאּב רַאפ ןענופעגסיוא ךיוא ןּוא טכוזעג ןעּבָאה יז םָאֹוװ ,טימרעד לשמ
 רעדָא הרות ןּופ םיקוספ ןיא (תוכומס) גנּונהעלנָא ןַא רעטרעװכירּפשסקלָאפ
 ןעשינכעט םעד ןעכױרּבעג ּוצ יז ןעגעלפ ייּנרעד .שדוק יבתכ ערעדנַא
 טַארּוקַא -- :סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןּופ -- "?אתלימ אה אנמ, קורדסיוא
 .םיניד ןּוא ןעצעזעג עטטגיטכיוו יד ןּופ ןעגנּושרָאפרעד יב יװ ,ױזַא

 ןַאמערָא םעד, :ןעגָאז ןעשטנעמ סָאװ ,סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןּופ
 /ײּב אבר טנערפ ?(אתוינע אלזא אינע רתב) "טײקמירָא סָאד ךָאנ טפיול
 ."ארקי אמט אמשו, (המ--גי ארקיפ ןעּבירשעג טהעטש'ס -- ירמ רב .הבר
 טזּומעג טָאה ,ןיירמוא רַאפ ןענּופעג םהיא טָאה ןהכ רעד סָאװ ,רעגיצערק ַא
 ןעסיװ לָאזמ ידכ "!אממ ,אמט, ןעיירשסיוא ץלַא --- סַאג ןיא גידנעהעג --
 - ,גיצערק ,קנַארק זיא רע סָאװ ,גּונעג טינ .ןערילָאזיא ,ןרעדנוזּבָא םהיא ןּופ ךיז
 .סָאד לָאז רעכילטיא ,ןעסַאג יד ןיא ןעירשסױא ןײלַא ךָאנ סָאד רע ּומ
 | | | | - .ןערעה

 זיא טנּוה רעד זַא , :ןעגָאז ןעשטנעמ סָאװ סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןּופ
 טעטש'ס -- ?(עלבמ אללג הינפכב אבלכ) "רעניימש רע טגנילש ,גירעגנוה
 "קותמ רמ לכ הבער שפנו ,תפונ םובת העבש שפנ, :(--זכ ילשמ) ןעבירשעג
 ן'רַאפ רעּבָא -- םיפ יד טימ גינָאה וליפא טערט שטנעמ רעטַאז רעד
 .(סיז ךיוא ערעטיּכ סָאד זיא ןעגירעגנּוה

 - רעטכעלש רעד, :ןעגָאז ןעשטנעמ סָאװ ,סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןּופ
 אלקיד ליזאו לייטש) "סינעקעטש עטסוּפ יד ןעּבענ ןעריצַאּפש טהעג םיוּב
 ,הרות רעד ןיא ןענירשעג טהעטש סָאד טָא -- ?(כרשד אניק יבג אשיב
 קהרות רעד ןיא .אתירב רעד ןיא ןּוא .הנשמ ןיא ,םיבותכ ןיא ,םיאיבנ ןיא
 ;(ןילאעמשי ּוצ טהעג ושע) "לאעמשי לא ושע ךליו, :(8--חכ תישארכ)
 ן'חתפי ּוצ) "םיקיר םישנא חתפי לא וטקלתו, :(ג--אי םיטפוש) םיאיבנ ןיא



 .:(אי אריס ןב) םיבותכ ןיא ;(ןעשטנעמ עגידייל ןעּבילקעגפיונּוצ ךיז ןעּבָאה
 ןייז ייּב טהור ףוע םכילשיא) 'ול המודל םדא ןבו ןוכשי ונימל ףוע לכ,
 ;(ב--בי םילכ) הנשמ רעד ןיא ;(ןעכיילג סנייז יב שטנעמ רעד ןּוא  גנוטַאג
 / יַאּב ןיא סָאװ "רוהט -- רוהטל רכוחמה לכ ,אמש-- אמטל רבוחמה לכ,
 ןיא ;(ןייר ןיא סָאד -- םענייר וצ ,ןיירמוא ןיא סָאד -- םעניירמּוא וצ טפעה
 ינפמ אלא ,ברוע לצא ריזרז ךלה םנחל אל, :(א--בס ןילוח) אתירב רעד |

 ןענעז עדייּב ליײװ ,הָארק םוצ רַאטש רעד טהעג טסיזמּוא טי 'וניִמ אוהש
 -י : .(ב--בצ אמק אבב) .(גנּוטַאנ ןייא

 סָאװ ,ןעטעטירָאמױא עלַא .שודח ןערַאּברעדנָאז ַא ןעמ טהעז ָאד
 רהעמ -- אתירב ןּוא הנשמ ,םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות יד ,ןעגָאמרַאפ רימ
 ,ןעגיוצעגוצ טרעװ םעלַא -- טנָאמרַאפ טינ טלָאמעד םוטשפירש רעזנוא טָאה
 םָאד םָאװ ,טרָאװכירּפש ַא ןּופ טיקגיטכיר יד ןעזײװַאּב ּוצ טימרעד ידכ רָאנ
 .ןעּבעל ןעכילגעטנָאט ןייז ןּופ ךַארּפש רעד ןיא טכױרּבעג קלָאפ

 ?כירּפש ןענידרעטעּפש ַא ןופ רוקמ רעד יקַאמ רשפא טינ סָאד זיא
 | | ?"הרות ַא ,לידבהל ,זיא טרָאװכירּפש ַא, :םרָאװ

 ןיא םימכח ערעזנוא ןּופ ךּורּפשמױא רעדנעגלָאפ רעד זיא גיטכיװ רָאג
 טשרע .טייקנינײלק ןייק רַאפ טינ לשמ סםָאד טלַאה :םירישה ריש שרדמ
 לשמ יַא .הרות רעד ןּופ ןיז ןעגיטכיר ץפוא שטנעמ רעד טמּוק לשמ ן'כרוד
 .לרעּפ ערעײט ַא רעדָא קיטשדלָאג ַא ןערױלרַאפ טָאה טָאװ ,ךלמ ַא ןּופ
 ;!לעטכיל גידנעשָארג ַא ךרוד טינ ?םָאד רע טניפעג םּורַא יװ

 ,ןעזײװַאּב שרדמ ןּוא דומלת ןּופ םעלעטש עכילנהע ךָאג ןּוא ךָאנ
 ןעמיװ רעײז טימ ןעבָאה םימכח ערעזנוא טרעװ ןעמױרג ַא רַאפ סָאװ
 ןיא'ס .גנּופַאשסקלָאפ רעגיזָאד רעד טָא ןעּבעגענּבָא קילּב ןעגיטכיל ןּוא
 ןעמעװ יב ,רוד ןעטלַא םנופ די ַא זַא ,ןעפײרגַאּב וצ טכיײל רַאפרעד
 רעצנַאג רעד ןעזעװעג ןיא ןעגנּופַאש עש'ינבר ערעדנַא יד ןּוא ארמג יד
 קרַאטש ךיוא זיא "דוי:דומלת, רעגיזָאד רעד טָא זַא ,ןעּבעל ןייז ןּופ ךות
 טָאה רע ןּוא ,טרָאװכירּפש ןעשידומלת םנופ טסּולפנײאַאּב  ןערָאװעג
 םיניא ,ךַארּפשסקלָאפ ןייז ןּופ רצוא ם'ניא ןעמונע:רעּבירַא ןופרעד ךס ַא
 .ןושל ןעשידיי

 :רַאפ ןּוא דנַאל ּוצ דנַאל ןּופ גידנרעדנַאװמּורַא ,תמא ,ןעּבָאה רימ
 רָאג ןעמונעגרעּבירַא ,ןעמַאמשסקלָאפ ענעדישרַאפ ייּב תונכש ןיא גידנעגנערּב
 רצוא רעד .תונושל ערעייז ןּוא רעקלעפ עזיד עלַא ןּופ רעטרעװכירּפש ליפ
 יװ ,"לַאנָאיצַאנרעטניא רהעכ רַאפרעד זיא רעטרעװכירּפש עשידיי ןּופ
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 ןיא רעּבָא ןעמעלַא ןּופ רהעמ .ןעכַארּפש ערעדנַא ייּב לַאפ רעד זיא סָאד
 יַאּב ןּוא לשמ ןעשידומלת ןופ טסײנ ן'טימ טּפַאזעגנָא רצוא דעגיזָאד רעד
 .ןעטרַאטנעדער ענייז ןופ טסולפנייא

 .םינפוא ענעדישרַאפ ףױא ןהעשעג זיא סָאד ןּוא
 ןהֶא ,ןושל ןעשידומלת ן'טימ ץנַאג ןעגנַאנעגרעּבירַא ןענעז לייט א

 .ץניפױלעג םָאֹד .הנש םענײלק רָאנ ַא טימ רעדֶש ,גנורעדנע םוש ַא
 נָע םוש ַא ןהָא זיא סָאד -- "הנאד הברמ ,םיסכנ הברמ, :טרָאװכױּפש
 .יונש רעניילק ַא ןיוש ךיז טניפעג ָאד -- "!בױלג -- יתאצמו יתעגי, ;גנורעד
 ;נוצעורעביא עשידיי יד שמּוק ,"ןימאת, טרָאװ ןעשידומלת םעד םוקמב
 םנופ טצעורעגיא ךילמרעװ ןענעז רעדיװ לײט ַא - ."בױלג, :ןופרעד
 ,"בנג ַא ןיא ךָאל רעד רָאנ ,בנג ַא זיא זױמ יד טינ, :טסקעט ןעשידומלת
 ,בננ ארבכע אל, :ןעשידומלת ןופ גנוצעזרעּביא עכילטרעװ ַא זיא סָאד
 םנופ ןיז רעד זױלּב סע ןיא רעּבָא בור סָאד .װ .זַא .א "בנג ארוח אלא
 :רעּבירַא זיא סָאװ ,ןופרעד אצוי לעופ רעשילַארָאמ רעד ןּוא טרָאװכיױּפש
 ערעדנַא ןיא טדיילקעגנייא םע ןיא טסנָאז -- ןעשידומלת םעד ןּופ ןעמונעג
 אפ יד רַאפ רהעמ ךיז ןעסַאּפ עכלעװ ,רעטרעװ ערעדנַא טימ ןּוא רעדליּב
 טסײנ םעד ןעכערּפשטנַא ןּוא ןעּבעל .ןעשידיי ןעניטציא ןּופ ןעשינטלעה
 ,אנרד?תיחנ ַא ,לשמל ,שטנעמ רעקירדינ ַא זַא .ךַארּפש רעשידי רעד ןּופ
 ןיז טױל -- זיא סָאװ ,לעטש ַא ףױא ןענָאלשעגפױרַא םּורַא יװ ךיז םָאה
 טסַאּמ'ס ןּוא טינ םהיא שמוקיס ,ךיוה ּוצ םהיא רַאפ -- טּפַאש'תוצראה?מע
 טסַאּפיס , :םױא ָאד ךיז טקירד טרָאװכױּפש עשידי טָאד ,טינ םהיא רַאּפ .ללכ

 טייקכילנחע  ערַאּברעדנָאז ַא טָאה םָאד ."לעמיירטש ַא ריזח ַא יװ  ,םהיא |
 זיא ץראהםע ןַא ןעװ ,לַאפ ַא ןיא סא ךיז טקיוד סָאװ ,ןעשידומלת םּוצ

 ןַא ןּופ לעטָאז סָאד יװ ,םהיא טסַאּפ שובלמ סָאד, :שאר ַא ןערָאװעג ||
 | .(רומח לש תעדרמכ ,וילעש תילטח) "לעזייא

 :כּפש עשידיי עכילכױרּבעג יד ןעשיוװצ סָאד ,ןעקרעמַאּב ּוצ ךָאנ זיא'ס
 ךַארּפש ןּוא םרָאֿפ רעיײז םױל סָאװ ,עכלעזַא ךױא ךיז ןעניפעג רעטרעוו
 רעדָא ןיא ,רעּבָא ן'תמא ןיא .עשידומלת ןענעז סָאד זַא ,סיוא ךיז טכַאד !

 ,ָאי ךיז ןעניפעג יז רעדָא ,שררמ רעדָא ארמג ןיא טינ ללכ ךיז ןעניפעג יז
 .טקלָאּפ ם'ניא ןעמונענפוא זיא רע יװ ױזַא טינ ,חמונ ןרעדנַא ןַא טימ רָאנ
 אל ארומב ארוט, טרָאװכירּפש עשנַאקַאּב רהעז סָאד ,לשמל ,טמענ .דנומ
 גרַאּב ַא, :טצעזרעניא ךױא ךיז טניפעג םָאד) "ענפ שניאב שניא ,ענפ
 טרעװ ,"ָאי שטנעמ ַא טימ שטנעמ ַא ,ףױנוצ טינ ךיז ןעמוק גרַאּב ַא טימ
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 טָא .ןעשידיי םיניא יװ ,חסונ ןעשיאעמַארַא ןיא טכױרּבעג רהעמ רעגָא
 םניא רעּבָא ןיא סע .םינ ללכ רושַארעטיל רעשידומלה רעד ןיא ךיז שניפעג
 רּוי ַא זַא ,שימיה ױזַא ןעדוי ןעדעי זיא םע ,טײרּברַאפ ױזַא ךיורבעג-ךַארּפש
 םע רע טָאה סא ןַא ,"תורש ת"ותב  ןענָאז ךייא טעװ ,וליפא ןדמל ַא
 רע טָאה רָאנ -- שררמ ןיא רעדָא ארמג רעד ןיא ץ"נרע ןעֿפָארמעג ןײלַא
 :כײּפש ערעלוּפָאּפ רהעז סָאד ,לשמל ,טמעג רעדָא .ואוו ןעמענרַאפ ןַאשנעמַאמ
 ד ןעגנערבטימ םינ ףרַאד חרוא ןייא) "חרוא םינכמ חרוא ןיא , :טרָאװ
 ,שרדמ רעדָא ארמג ןיא טינ ךיז טניפעג סָאד זַא ,ןענָאז טעװ רעװ ,(ןרעדנַא
 ַא דמערפ טינ םהיא ןיאס ןּוא טנרעלעג לָאטַא טָאה סָאװ ,דוי רעדעי
 ?ץינרע טע טָאה ןײלַא רע זַא ,רעכיז ףױא ךיז טנהָאטרעד ,טָאטיצ רעשייזומלת
 רעַּכָא תמאב ."ננוצ רעד ףױא, ,טגָאזמ יװ ,םהיא טניליס ,ןעמָארטעג ּואו
 ,ןעמַארטעגנָא טינ -- חסונ ןעגיזָאד םעד ןיא טנעטסנינעװ -- סע רע טָאה
 ןעלבירג עגידנעטש סָאד ,ןענרעל עגידנעטש סָאד .םינ ךיז טנימעגפ  תמחמ
 רע םָאד ,םולפנייא ןעקרַאטש ַאזַא טַאהעג רזי ן'פױא שָאה ארמנ רעד ןיא
 ןּופ םרָאפ רעד ןיא ןּוא חמונ םניא רעטױעװכירּפש ןעּפַאשעג ךיז ןײלַא טָאה
 ךיז טניפעגמ וַא ,ןעּבױלג םעד ןיא .טּכעלעגנײא יא  ןּוא -- עשידוסלת
 | .רוטַארעטיל רעשידומלת רעד ןיא או ץינרע יקַאמ

 ,טרָאװכירּפש ןעשידי  םיניא ןעטנעמעלע עשידומלת יד ןעלעמשפיונוצ
 ןּוא רעמרעװכירּפש ליימ םענעי ןּופ ןעלַאװק עשידומלת יד ףױא ןעזײװנָא
 טניא ןעמוקענניירא ןפוא זיא'ס ןעכלעװ ףױא ןענעז סָאװ ,ןעטראסנעדער
 עגַאנפױא יד ןוא קעוװצ רעד זיא סָאד טא -- ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רצוא
 .גנּולמַאז רעניזָאד רעד ןופ

 טנַא ן'מומ טרָאװכירּפש עשידי םָאד טלעטשעגרעגיאנעגעק טרעװ ָאד
 ןופ חמונ רעד .שרדמ רעדָא דומלת ןופ טַאטיצ ןענילנהע ןעדנעכערּפש
 אנא + ןופ גנולמַאז רעד ךָאנ ןעמונענפיוא סנעטסיימ זיא טרָאװכירּפש ןעשידיי
 ירּפש עשידי, רפס ןעטמהירַאּב רעײז ןיא לענעז ןומינב ןּוא ןייטשנהעּב
 זיא גנולעטשפיונוצ רעד טָא ןּופ קעוצ ן'רַאֿפ) ."ןעטרַאסנעדער ןּוא רעשרעוו
 טרָאד .(תיב-ףלא ןיכָאנ רָאנ ,"רעטרעװגַאלש, םיול גנולײשניײא ױ גימיוג םינ
 טנייא ךיילג ןענעז ,רעשידומלת רעד ןּוא רעשידיי רעד ,ןעכורּפש עדי אוו
 ,דליּב ןיא ןױלּב וליפא רעדָא ,טלַאהגיא ןּוא ךַארּפש ןיא ןרעדנַא םוצ
 ,גנורעלקרעד רעדָא גנוקרעמַאּב יא םינ עכלעװ גירּביא ךילריטַאנ זיא שרָאד
 - טלָאד .שוריפ םוש ַא ןהֶא ,עטײװצ סָאד אלימב טרעלקרעד טנייא תמחמ
 ןיז רעד זיולּב ,גישרַאנערישרַאפ ןענעז רעדליב ןּוא ןעמסקעמ יד ּואװ ,רעּבָא



 ,ןעּבענעגּוצ טרעװ טרָאד -- ךיילג ןענעז ןעצנעװקעטנַאק עשילַארָאמ יד ןּוא
 ןעשידומלת םּוצ גנורעלקרעד ערעגנעל רעדָא ערעצרוק ַא ,גימונ זיא'ס טול
 ךיוא טרעװ טרָאד ןּוא ָאד .ןעכַאמ ּוצ רעכילדנעטשרַאֿפ םהיא ידכ ,טסקעמ
 ?העשעג סָאד רעדָא לעּבַאפ יד ,רוקמ רעד גנוקרעמנַא רעד ןיא ןעּבעגעגּוצ
 .טעדליּבעגסױרַא ךיז טָאה שרָאװכירּפש עגידנעפערטַאּב סָאד ןענַאװ ןּופ ,שינ

 :ןײרַא טָאה די רעד .רָאפ ןעטלעז רָאג ןעמּוק ך"נת ןּופ ןעמַאטיצ
 רַאפרעד זיא ך"נת ןּופ סּולפניא רעד ,ארמג רעד ןיא רָאנ וברו ושאר ןּוטעג
 ױזַא םנעטסנינעװ ,ך"נת רעד ךױא טָאה ךָאד .רעסיורג ןייק ןעזעװעג -שינ
 רעד ןּופ טסײג םעד טסולֿפנײאַאב ,ארמנ רעד ןיא טריטיצ טרעװ רע שייװ
 .טרַאפנעדער יד ןּוא טרָאװכױּפש םי'נופ ךיוא םימרעד ןּוא ךַארּפש רעשידיי

 לע, ץַאופױא ןעטמהירַאּב ןייז ןיא בויכ ט טקרעמַאּב גיטכיר ץנַאנ
 ארמג טנױעלעג שינ טָאה סָאװ ,דוי ר עד וליפא זַא ,"םימנתפהו םילשמה
 טימ שמוח, טנרעלעג "ררח, ןיא רעּבָא רע טָאה ,"בקעי ןיע, זױלּב רעדָא
 רעסיורג ַא ךַארּפש רעשידיי דעד ןופ ךיורּבעג ןיא ךיז טניפעג רַאפרעד ."י"שר
 ןעמוק יז יװ ,חסונ םעד ןיא טינ שרדמ ןּוא דומלת ןּופ ןעטַאטיצ רפסמ
 "שר ױזַא יװ ,חסונ םעד ןיא ןקר ,סעלעטש עדנעפערטַאּב יד ןיא רָאפ
 .הרות ףױא שוריפ ןייז ןיא סָאד טריטיצ

 ןעטַאמיצ עשידומלת עגנַאמ זַא ,ןערעװ טקרעמַאּב ךָאנ לָאז םּולש םּוצ
 רַאֿפ ליפ זיא ָאד ךיוא רעּבָא .גנולמַאז ס'נייטשנרעּב ןיא ןױש ךיז ןעגיפעג
 ןייטש כַאוו .רד ןּופ טַײּברַא יד .טלעטשעג:גיטכיר ןּוא ןערָאװעג טרעסעּב
 ןּופ טָאה רע תמחמ ,ןעגיטכוקירַאּב טנָאקעג טינ רעדײל רבחמ רעד טָאה
 .טקורדעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה ל'רפס סָאד תעשב ,טרעהעג טשרע רהיא

 טימ זַא ,ןעגָאז ּוצ בוח ןײז רַאפ ךױא סע טכַארטַאּב רבחמ רעד
 רעד ,לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד טפעשע:סיױא טינ ןיא גנּולמַאז רעניזָאד רעד
 ןעּבָאה סָאװ ,ןעטרַאסנעדער ןּוא רעטרעװכירּפש עשידומלת ןּופ "םי, רעסיורג

 סָאד .עשידיי ירד ףױא םּולפניא ןַא טַאהעג -- טקערידמוא רעדָא טקעריד -- |
 .ןערעװ טמוקלופרַאפ ןּוא טצנעגרעד ןעזומ ךָאנ טייצ רעד טימ טעוװ



 .ָאי שטנעמ ַא טימ שטנעמ ַא ,ףױנּוצ טינ ךיז ןעמוק גרַאּב ַא טימ גרַאּבַא 1
 (םע:לשמ) (1 "ענפ שניאב שניא ,ענפ אל ארוטנ ארוט,

 .ןושעגּבָא זיא  ןּומענּבָא
 (:י תתירוה) "הוה .הוהד יאמ, |

 (פ (רעהעטשרָאפ) טנרּפ ַא יװ ,ךיױּב ַא = 8)
 (:בכ אמו רשעתמ -- רוכצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ

 .לעסיש עלופ ַא שרעװ לעסיּב ַא ןּוא לעסיּב ַא 4
 (ןענער רעצנַאג ַא טרעװ ןעּפָארט עקיצנייא ןּופ)

 (זי ר"דמכ) ןיהה אלמתנ הפטל הפשמ |
 .טנימעג ךס ַא ,טדערעג לעסיּבַא 8

 חש--א תובא) הברה השעו טעמ רומא

 זיפ

 רעּבָא זיא ,שרדמ רעדָא דומלת ןיא טינ ךיז טניפעג טרָאװכירּפש סָאד ( !
 ,טסקעט ןעשיאעמַארַא ןיא רהעמ טכיורּבעג טרעװ ןּוא טנַאקַאּב ןײמעגלַא
 2כירּפש ןימ םעד ּוצ ,ןככ ,רהעק סָאד .גנוצעזרעּביא רעשידי רעד ןיא יװ
 ךַארּפש ןּוא םרָאפ ,טסיינ ןיא ןעפַאשעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,רעטרעוו
 | | .עשידומלת יד ןּופ

 םינימ עלַא ןּוא םיסנרפ ,םיאבנ זַא ,קלָאפ םייּב ןעמּונעננָא זיא סע (*
 =טֹנֲא רַאפרעד ןיא'ס .להק יװ ,ךיז רהעמ ןעגרָאזרַאפ סרעגרָאזרַאפ-ס'להק
 עניזָאד יד סױא ןעקירד סָאװ ,רעשרעװכירּפש רפסמ רעצנַאג ַא ןענַאטש
 ,סרעגרָאזרַאפ ןּוא םיסנרפ ,םיאבג עניז רעּביא קלָאפ םינופ תובשחמ
 .טהעג יאבג רעד זַא, ;"תואבג םּוצ טינ לָאמניק טגעלרעד יאכג-ַא, :לשמל
 יןירַא יאבג ןיא טהעג להּוש יד זַא ,ןמיס ַא ןיא ,ןײרַא להּוש ןיא םיִג
 + יאבנ רעד, ;(להוש רעד ןּופ תוסנכה יד ּוצ טמענ יאכג רעד ,טניימ סָאד)
 .המודכו "להוש עצנַאג יד טקלעמ רע לײװ ,סגיכלימ עטסעּב סָאר טָאה
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 .רעגנּוה רַאפ טינ טּברַאטש הכאלמ לענ ַא 6
 .(תולד ן'רַאפ רעצנַאּפ ַא זיא הכאלמ אפ == |

 (.טכ ןירדהנס) (?ףילח אל אנמוא .אבכאו ,אנפכ הוה ינש בש
 | .איבנ רעּבלַאה ַא זיא רַאנ רעצנַאגַא = 7

 (:בי ב"ב) ...םישושל הנתנו םיאיבנה ןמ האובנ הלשינ
 | .הבדנ ַא יװ ,רערעײט טָאג ייּב ןיא דסח תלימגַא 8

 .(ץַאש ַא -- דסח תלימג ַא ,ץַארק ַא זיא הבדנ ַאנ
 (:טמ הכוס) (?הקדצה ןמ רתוי םידסח תולימג הלודג

 .רוטפ זיא בנג ַא ןּופ בננַא 9
 .(רוטפ זיא בנגה ןמ בנוגה)

 (:בס ק"ב) (=...םלשמ בנגה רחא בנוגה ןיא

 =ײּפרַאֿפ םינ ןיא רע רעּבָא ,רעגנוה ַא ןעזעװעג זיא רהָאי ןעּביז, (
 ךיז טנידַאּב ןעּביז רפסמ םעד טימ ."הכאלמ לעב םנּופ ריט יד ןעגנַאנעג
 סָאד .לדָאצ עטמיטשַאּבמּוא ןַא ןעגָאז ליװ רע זַא ,טפָא דומלת רעד
 | | ."ןעּביז אקוד טינ רעּבָא טניימ

 זיא ,לעטש רענעזיװעגנָא רעד ןיא סע טסייה ,ןעכַאז יירד טימ (? |
 תולימג - טלעג טימ רָאנ זיא הקדצ :הקדצ ןּופ רעטערג םידסח תולימג
 -- טײל עמירָא רַאפ רָאנ ןיא הקדצ ;טלעג טימ יא ףוג ן'טימ יא םידסח
 רַאפ רָאנ ןיא ,הקדצ ;עכיײר רַאפ יַאס ,עמרָא רַאפ יַאס םידסח תולימג
 .עטױט רַאפ ןּוא עקידנעּבעל רַאפ ,םידסח תולימג -- עקידנעּבעל

 ,ןעפַארטש יד ןעלהָאצ ּוצ רוטפ זיא בנג ַא ןּופ בנוג ַא זַא ,ןיז רעד (*
 רימ טכַאד ("השמחו העברא, ןּוא "לפכ,) ןעטָאּבעג טָאה הרות יד סָאװ
 רענעי סָאװ ,ךַאז ענעגייא יד םָא קירוצ טע'בנג רענייא ןעװ ,גיטכיר ןייז ּוצ
 ךיז טלהיפ לַאפ ַאזַא ןיא ךױא תמחמ| .טע'בנגעג םדוק םהיא ייּב טָאה
 ךַאד סע ןיא "גנּולדנַאה ערַאנפָארמש , ַא רעּבָא ,הבנג ןּופ "םעט, רעד
 ןיאנוה בר ייּב זַא ,(:ה תוכרב) ארמג רעד ןיא טלהעצרעד טרעװ ױזַא .טינ
 ,הדוהי בר םהיא ּוצ טמוק .ןיװ סַאפ טרעדנוהריפ ןערָאװעג רעױז ןענעז
 :םהיא ןעגָאז ןּוא םינבר ךָאנ טימ ,אלס בר ןעמורפ ם'נופ רעדּורּב רעד
 ?ניזעג סיּפע שינ רע טָאה יצ) "םישעמ ענייז ןעטכַארטַאּב יבר רעד לָאז?
 .ףיא ןיִּב, :רע טרעפנע .(טפָארטשעג טָאג םהיא טָאה רַאפרעד סָאװ ,טגיד
 שודקה ןעד יא, :רעדיװ יז ןעגָאז "?טגיטכעדרַאפ ךייא ייּב הלילח ןעד
  "?טפשמ ַא ןהָא ןעפָארטש לָאז רע זַא ,טגיטכעדרַאפ הלילח אוה:ךורכ
 רע לָאז ,טרעהעג סיּפע רעצומע טָאה רׁשפא , ,אנוה בר טגָאז ,"הברדא
 טסָאה ּוד זַא, ,םימכח יד ףױרַאד ןעגָאז ,"טרעהעג ןעבָאה רימ, -- .'ןעגָאז
 םײברַא רעד רַאפ טמוקַאב סָאװ ,רעטכַאּפ-דלעפ ַא) םירָא םעד ןעּבעגעג שינ
 ."זעקָאמשנײװ יד ןּופ ןעגייװצ ענעטינשעגּבָא קלח ןייז (גָארטרע םנּופ קלח ?ַא



 .ןעלייה שינ ןײלַא ךיז ןעק רָאשקָאדַא 0
 4:ה תוכרב) "םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ שוכח ןיא,

 .ּפַאצ ּפַאל ברק םדזא
 (:ט ןירדהנס) 'ומצע לצא בורק םדא,, :ידָארַאּפ |

 | | .טלעװ ןייק זיא טלעג ןהֶא / 18
 (ב ר"תסא) .ןל ריקומד שנ רב תיל ,אנוממ ןל תיל יא

 (.טינ רעניײק זנּוא טעטכַא ,טינ טלעג ןייק ןעּבָאה רימ זַא == |
 - ,ראה ַא ןּוא רַאנ ַא ןַאמ ם'נופ טכַאמ ּבייו ַא = 18

 (.זי ר"ב) (! השאה ןמ לכה
 ןהִא ןּוא ןעזױה ןהָא ןעמוקעגמײהַא ןּוא ,רערנעל עלַא טרעדנַאװעגמױא = 14

 -י | .רעדמעה
 .(.אצ ק"ב) ךדיכ םרח תילעהו םירידא םימב תללצ
 - ןּוא -- רעסַאװ ןעגידנעמָארטש ןיא טשזָאלעגּפָארַא ךיד טסָאה
 | .(לעּברעשט ַא טכַארּבעגפױרַא

 .טײל טרעװ רעדנק םױא 8
 (.בצ ק"ב) ירבגל ירשוז ןניוה דכ

 | .ךױא לרעגניפ ַא לָאמַא ךיז טניפעג טסימ עּפּוקַא ףױוא 6
 (:וי ק"ב) התות אתינגרמ תחכשמ אל ,אפסח ךל יאלדד ואל יא
 ּוטסלָאװ ,לעּברעשט סָאד ןעּבױהעגפױא בָאה ךיא סָאװ ,טינ ןעוו

 .(רעטנּורַאד לרעּפ יד ןעניפעג םינ |
 .ןעּנָאה טינ תונמחר ןיק ןעמ רָאט גנַאלש ַא ףױוא עז

 : .(תוירזכא לָאמַא זיא תונמחר)
 םוקמב ירזכא השענש ףופ ,ירוכא םוקמב ןמחר השענש ימ לכ
 .((ט--ז ר"הק) ןמחר

 :ץגּבָא יד ןּופ לייט !ַא ךיוא ,ןייװ קלח ןייז ץוח םירָא םעד טמוק ןיד יפ?לעג
 בר ךיז טרעדנּואװרַאפ "?טסײה סָאװ, (.ןעקָאמש ןּוא ןעגייווצ ענעטינש
 עלַא םעמכ ךָאד טָאה רע ?טזָאלעגרעּביא םיּפע ןעד רימ סָאה רע, ,אנוה
 םָאד טנימ יקַאט סָאד טָא, :םימכח יד ןרעפנע "אי, "!טע'בנגעגקעװַא

 להיפ ןּוא ,בנג םייּב םנייר ּפָא עיבנג, :ןעגָאז ןעשטנעמ סםָאװ ,טרָאװכירּפש |
 ,בונו אבנג רתכ, :ישניא ירמאד ונײה - 'הננג ןּופ םעט םעד ךױא
 יב | ."םיעט אמעמוו

 ןעבאה יז סָאװ ;רַאפרעד טגיעג לָאמַא ךיז טָאה קלָאפ רָאּפ םורֿפ ַא ( '
 ױרמ ַא טימ טַאהעג הנותח ןַאד טָאה ןַאמ רעד .טַאהעג םינ רעדניק ןייק
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 | .טלעװ יד טהעטש םידסח תולימג ףױא - 8
 4ב--א תונא) םידסח תוליטג לעו ...דמוע םלועה םירבד השלש לע |

 .טלעג רעדיװ ןּוא טלעג ,טלעג ףױא :טלעװ יד טהעטש ןעכַאז יירד ףױא 9
 לעו ,הדונעה לעו ,הרותה לע ...םירכד השלש לע :ירָארַאּפ
 : : .(ב--א תובא) םידסח תולימג

 .(ןעגעמרַאפפ קעשנָאַאמ ןעצנַאג ַא ןעמ ןעק ןעשַאנמױא 0
 (הי ר"קיט ףסכה תא הקירמו בהזה תא תלכמש ,תהגרג
 םױא טנידיײל ןּוא דלָאנ סָאד טדנעװשרַאפ זדלַאה?סערפ רעד)
 .(רעּבליז סָאד

 .טינ המרח ןייק ןעמ טָאה ןעדהָאפ טינ ןּוא ןהעג טינ ףוא 1
 (:חנ ז"ע) רדה ליז ךלע ךרוטקמדא |
 .(לעטנַאמעזײר ןיא ןּומעגנָא ךָאנ טויּב ּוד תעב ,םּוא ךיד רהעקנ |
 .ןעזָאלרַאפ טינ ךיז ןעמ רָאט םיסנ ףױא + 9

 (."סנה לע ןיכמוס ןיא,)
 (:טל ןישודיק) .אסינא ןניכמס אל

 .טפױקרַאפ ךיז טמייה ,ןעמונעגרעשנוא + 8
 (:2 אמוי) .הירמע ץופ ,היל תגרתא

 (.לָאװ ןייז ּפַאלק ,ןעגנּודרַאפ ךיד טסָאה) |
 .ןעּברָאטשעג ץימע זיא ,טעיָאװ טנוה ַא זַא 4

 (:ם ק"ב) .ריעל אב תומה ךאלמ ,םיכוכ םיבלכ - |
 .טפּוש רעד זיא עטיקימ סָאװ ,ףרָאד םעד זיא העװ ןוא ךָא זַא = 8

 (.הכ תוכרב) .וסנרפ ,התאש רודל ול יוא |
 ..טג רהיא טמוק ,ןעכַאמ טיג לענּוק ןייק ןעק ענידוי ַא זַא + 6

 (.צ ןיטינ) (1 .ולישבת החידקה וליפא . ,

 'רעדיװ טײװ םסָאד ;עשר ַא רַאפ טכַאמעג ךױא םהיא יז טָאה ,עט'עשר ַא
 ,זייוואב א .קידצ א טכַאמעג םהיא טָאה ןוא ןַאמ ַא רַאפ עשר ַא ןעמונעג טָאה
 | .ױרפ רעד ןא ךיז טדנעװ סעלַא זַא

 יש"ב יד .ללה:תיב ןּוא יאמש:תיב יד ןעשיווצ תקולחמ ַא ןיא'ס ('
 ךעניפעג רהיא ןיא טָאה'מ זַא ,רָאנ ןעכ ףרַאד ּביײװ סָאד ן'טג זַא ,ןעגָאז
 . ,ןעגָאז ה"ב יד ;טייקכילרהע:טינ ןופ טקַא ןַא טסייה'מ ,הורע*רבד .ַא סיּפע
 .ן'טג ךױא ןַאמ רעד יז געמ ,ץכעקעג סָאד טנערּנרַאֿפ טָאה יז זַא וליפא
 =אװ טָאד טרעדנעעג טָאה סָאװ ,טרָאװכירּפש עגיזָאד סָאד טמוק ןּופרעד
 | : .לעגּוק ןעניד'תבש ן'פיוא ץכעקעג יעקידנעכ



 .ךיילג טינ ךָאנ זיא ,טעױּב רעגנוי ַא ןּוא טכירּב רעטלַא ןַא זַא - 7
 (.מ םירדע (?."ןינב םיגקז תריתסו ,הריתמ םידלי ןינב,

 .טױה .יד .םהיא ףױא טרעטיצ ,דױמ ַא טמענ ןַאמ רעטלַא ןַא זַא = .8
 תא אישמה הז (טכ--טי ארקי) "התונזהל ךתב תא ללחת לא,
 | (.וע ןירדהנס) .ןקול ותב

 (?.ןעּבעג תועמ וצרעד רע זּומ ,ןעּבעל שזָאל טָאג ןַא 9
 (.םיורּב ןעּבעג טעװ רעד ,ןייצ ןעּבעגעג טָאה'ס רע

 .ותסנרפ ארב -- םוי ארכש ימ (ד--זט תומש) 'ומויב םוי רבד,
 (חלשב אתליכמ) |

 .?ןעגרָאז ריד רַאפ טעװ ןעד רעװ ,ריד רַאפ טינ טסגרָאז ןילַא וד זַא 0
 (די-א תובאנ "?יל ימ ,יל ינא ןיא םאג

 .םיוּב ןעסױרג ַא ףױא ךיז גנעה ,ןעננעה ןױש ךיז טסליװ ּוד זַא 1
 (.ביק םיחספ) .לודנ ןליאב הלתי ,קנחהל הצורה

 .רעטיּב להעמ סָאד ןיא ,טַאז ןיא ןױמ יד זַא 9
 (.ז--זכ ילשמנ .קותמ רמ לכ הבער שפנו ,תפונ םובת העבש שפנ |
 ?ןעגָאז ענעקורט יד ןױש ןעלָאז סָאװ ,ןענערּב רעמייב עסַאנ יד זַא 8

 (:הכ ק"מ) ריק יבוזא ושעי המ ,תבהלש הלפנ םיזראב םא |
 .תונברק ןּופ רוטפ ןעמ זיא ,רעּבירָאפ זיא טיצ יד וַא = 4

 (.וכ תוכרב) .ונברק לטב ומוי רבע

 ?רעד יד ףױא טרעװ ןעסיורג ַא טגנעלעג ןעּבָאה דומלתה ימכח יד (}

 ךס ַא ןױש ךילטנייװעג טָאה ןַאמ רעטלַא רעד .ןעּבעל ם'נופ ןעגנורהַאֿפ
 ,רעגיטכיר רַאפרעד ןיא הצע ןייז ,ןעּבעל ןייז ןיא טרעהעג ןּוא ןהעזעג
 ןועמש יבר .ּפָאקציה ןעגנוי םנופ הצע יד יװ ,רעסעּב ןּוא רעשיטקַארּפ
 ערעטלע ,ןעױּב טסלָאז ןעגָאז ריד ןעלעװ טייל עגנוי בױא :טגָאז רזעלא ןב
 ,עטלַא יד ןעגלָאפ וטסלָאז ױזַא ,רעטשעצ :ןענָאז ןעלעװ רעּבָא ןעשטנעמ
 ןערעטשעצ סָאד ,ןערעטשעצ טסייה עגנוי ןופ ןעיוב סָאד ןירָאװ .עגנוי יד טינ
 טָאה ,ךלמה המלש ןּופ ןהוז רעד ,םעבחר :ןמיס ַא .ןעוּב טסייה עטלַא ןּופ
 טָאה ,עגנוי יד ןּופ ,הצע יד ןעגנַאגעגכָאנ .זיא ןּוא עטלַא יד טגלָאפעג טינ
 ןעּבירשַאּב זיא'ס יפכ ,הכולמ רעד ןּופ גנעמלַאּפשעצ רעד ּוצ טרהיפעג-סָאד
 .ב"י לעשיּפַאק 'א םיכלמ רפס ןיא

 ןַא טעדליּבעג קלָאפ סָאד ךיז .םָאה טרָאװכירּפש םעד רַאפ ךיוא ( * = |
 :עשידומלת בור םעד ּוצ ךילנהע ץנַאג ןיא סָאװ ,םרָאפ עשיאעמַארַא
 םרָאפ רעניזָאד רעד ןיא רעּבָא טמּוק סָאד ."ינוזמ ביהי ,ייח ביהיד ןאמ,
 17 טיײז ('גנּוקרעמנָא העז .רָאפ טינ רּוטַארעטיל רעשידומלת רעד יא



 .ןעמלַא םעד יז טסעגרַאפ ,גנַאג םעינ ַא ךיז טנרעל הָארק יד זַא 8
 (ןעגנַאלרעד טינ ןעקימ סָאװ ,ןעגנַאלרַאפ טינ רָאטמ)

 (ו"ח ג"אהס) (* .הנורחא אלו הנושאר הכילה אל ודיב התלע אל ...
 רעד ןּוא הכותכ ַא ּבײװ םעד רע טּכיִג ,הנותח טָאה ןהו רעד וַא 6

 .טג ַא ןעמַאמ 7

 תקל ;ורוה רחא תכלוה ותכהא ,השא םדא חקל אלש דע
 (.טק הרות טוקלפ .ותשא רחא תכלוה ותבהא ,השא

 .טּוג םעלַא זיא ,טּוג זיא ףוס רעד זַא 7
 (תישארב בוט חקל .בוט ךלוכ ,בוט ךפוס

 .ןײרַא דרע רעד ןיא םעלַא טהעג ,ָאטשינ זיא ּפָאק רעד ןַא - 8
 (.אמ ןיבורע) (".ליזא אפוג אשיר רתכ

 .ןעמייל יד ױזַא ,ןעטייצ יד יװ ױזַא 9
 | (:בכ ד"ר) .ורודב לאומשכ ורודכ חתפי

 | .רעסַאװ סָאד ןעמ טנעגענַאּב ,רעימ רַאפ טפױלטנַאמ זַא 0
 ודי ךמסו תיבה אבו ,כודח ועגפו יראה ינפמ שיא םוני רשאכ
 | (םי--ה םומע) .שחנה וכשנו -- ריקה לע

 לָאמַא טָאה הָארק יד ?גידנעּפיה הָארק יד טהעג סָאװ רַאפ ('
 ערדנַא עלַא ןּופ רענעש ,טָאה בױט יד גנַאג םענעש ַא רַאפ סָאװ ,ןהעזעג
 לעװ ךיא ,טגָאזעג ךיז טָאה יז ןּוא ןעלעפעג רהעז סָאד רהיא זיא ,תומוע
 ןּוא ,סיפ יד ןעכָארּבעצ :ךיז יז טָאה ייּברעד .גנַאג םענעש ַאזַא ןעכַאמ ךיוא רימ
 רהיא םומ ןהעג רעדיװ טלָאװעג ןיוש יז טָאה .טכַאלעגסױא יז ןעּבָאה תופוע יד
 ?ךַאפ יז טָאה גנַאג םענעגייא רהיא .טנָאקעג רהעמ טינ יז טָאה ,גנַאג ןעטלַא
 ןעּבױהעגנָא רַאפרעד יז טָאה -- טנרעלעגסױא טינ ךיז םעיינ םעד ,ןעפעג
 .(.םש) .ןעּפיה

 גנַאל יװ :ּפָאק םוצ לָאמַא טגָאז גנַאלש רער ןופ ץנַאװש רעד ('
 :פָאק רעד טנָאז .סױארָאפ ןהעג ליװ ךיא ?סױארָאפ ןהעג וד-טסעװ ךָאנ
 ןײרַא יז רע טפרַאװ ,רעסַאװ ַא ּוצ וצ-טמוק ןּוא ױזַא רע םהעג !העג ,הברדא
 רע טמוק ;רעיײפ ןיא יז טפרַאװ ןּוא -- רעייפ ַא וצ רע טמּוק ;רעפַאװ ןיא
 סָאד טָאה סָאװ .ײז ןעשיװצ ןירַא יז רע טפרַאװ -- רענרעד ןעשיווצ
 ..ץנַאװש םעד ןעגנַאגעגכָאנ ןיא ּפָאק רעד לײװ -- ?טכַאזרּוארַאֿפ גנידלַא
 ,לעּבַאפ ענעש עגיזָאד יד (א ר"בד) שרדמ רעד טסילש ,ךױא סע ןזיא ױזַא
 רע ןּוא -- ןמָאנ ייּב עסיורג יד ןרעדָאפ ןַאד ,עפיורג יד ןעגלָאפ עניילק יד ּבױא
 עלַא יז ןעלַאפ ןַאד ,עניילק יד ךָאנ ןהעג עסיורג יד זַא רעּבָא .ּבילוצ יז טוט
 | : .רעימינפ יד ףוא
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 ךיז םענ שטָאה ,ּבַאג םנעשטנעמ ּוצ ןעמוקנָא ןיוש ףרַאדַאב'מ זַא
 .בָארנַאּב ןּוא

 (:) תוכרב) .םורככ תונתשמ וינפ תוירכל םדא ךרשצנש ןויכ
 : | .ךיג ןעמ טרילרַאפ ,ךיג טמּוקַאּב'מ זַא
 (.ךיור ן'מימ קעװַא טהעג ,טניװ ן'טימ טנידרַאפימ סָאװ)

 .(למע ילכ) חוירב האממ רעצכ דחא רכנד םדאל ול בוט
 (.ג"ס ג"רדא) |

 .ַאז ּבּוטש עצנַאג יד זיא ,ןעװױא ןיא טױרּב טקַאּב'מ זַא
 ".ולסב תפ ול ןיאש ימל ,ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא,

 (:גס תובותכג יי
 | .ןעפלָאהעג ןיילַא ןעמ דרעװ ,םענע ףױא טָאג טעּב'מ זַא

 (.בצ ק"ב) .הלחת הנענ אוה ...וריבח לע םימחר שקבמק
 ( +.ןעטלַאק ףױא ןעמ טוָאלּב ,ןעסייה טימ ּבָא ךיז טהירּבימ זַא

 | (א--ז ר"הק) .הול ליחדמ אלבח ,איווח ,היתכנד ןאמ
 ַא רַאפ ךיז טקערש רעד ,גנַאלש ַא ןעסיּבעג טָאה'ס ןעמעוו
 (.קירטש

 :י .רָאג רע ליװ ,רָאה ַא לעװיײט םעד טּביגמ זַא
 (.טי תוכרכ) ".ןטשל ויפ םדא חתפי לא םלועל,

 | .ץושע ןעמ טּביג ,ן'בקעי טינ טּביג'מ ןַא
 (בצקתת ש"הש טוקלי) .אפורל חותפ ,הוצמל חותפ וניאש חתפה
 ןעפָא יז זיא ,ןענעװ הוצמ ַא רַאפ ןעפָא טינ זיא רימ יד זַאנ

 | (.ןענעװ ס'אפור ן'רַאפ
 .ןעכוז טינ לעמעז ןייק ןעמ לָאז ,טיורּב טָאהימ זַא

 (:ק ןירדהנס) .הינימ בס אמחל ,אמחל לוכיא יאמב רמאד
 םענ ,טױרּב סָאד ןעסע ךיא לָאז סָאװ טימ ,טגערפ סָאװ רעדנ
 (.ּוצ םהיא ייּב םע

 ןעגנַאגעג לָאמַא ןיא ,(א ר"בדג שרדמ רעד טלהעצרעד ,דומלה ַא ('
 טָאה רע .רעייפ?ליוק ענעפרָאװעגקעװַא ןַא ןדעזרעד טָאה ןּוא ן'יבר ןייז טימ
 ןעּבױהעגפױא סע טָאה ,טנַאלירּב רעקידנעטכייל ַא זיא סָאד זַא ,טניימעג

 ןיבר ן'שומ רעדיװ רע טהעג םּורַא טייצ א ןיא .טהירּבעגּבָא ךיז  ןּוא
 ןױש רעּבָא רע טָאה .טנַאילירּב ןעקידנעטכײל ַא טהעורעד ןּוא םענייז
  .ןערהירּוצנָא סע טָאהעג אדומ ןּוא רעייפ-לױק ַא ןיא סָאד זַא ,טניימעג
 : .טנַאלירּב ַא ןיאס ,ףױא סע ּבױה :םהיא טגָאז יבר רעד טשרע



 .העד יד ןעמ טָאה ,ענטמ יד טָאהמ וַא 9
 (.תועד יד ןעמּוק ,תואמ יד ןעמּוקיפ ןַא)

 (.ונק תבשנ ."רישעמ לומ ,םיכחמ לזמ;
 .טָאג רַאפ ארומ ןייק טינ ןעמי טָאה ,טייל רַאפ ,השוב ןייק שינ טָאהמזַא 0

 (.כ םידחנ) (ג .אשוח אוה הרהמב אֹל ,שיבתמה םדא לכ |
 -  .טױט רעד יװ רעגרַא זיא ,טױרּב ןייק שינ טָאהמ זַא 81

 (?. ןעברָאמשעג יװ ךיילג זיא םירָא)
 (:1 םירדנ) .התימכ--תוינע

 .ןעמ טניפעג טכוז'מ ןַא ,ןעמ ןעק ליװמ וַא - 8
 (:ו הלגמ) (?".ןימאת -- יתאצמו יתענה |
 !ּבױלג -- ןעגרָאטשעג טנָאװמ ןַא 8

 (:ל ןישיג) "!רשא -- תומ ךרבח, |
 .טורּב םָאד לײװרעד ןעמ טרילרַאפ הלח טנוזמ זַא / 4

 (.וק ןיררהנמ) .הינימ ןיזיזג היל ווהד ינדוא ,ינק יעבמל אלזא אלמג
 לײװרעד סע טָאה ,רענרעה ןעכּוז ןעננאנעג זיא לעמעק סָאר)

 (.ןרעיוא ענייז ןעדױלרַא
 .קינעג סָאד ןעמ טכערּבעצ ,קילג ַא ךָאנ טפולמ ןַא - 8

 (:גי ןיבורע) .ונממ תחרוב הלודג ,הלודגה לע ריוחמה לכ

 יד ןעמוקעג ןענעז ,ןערָאװעג קנַארק ןיא יאכז ןב ןנחוי ןנר זַא )1
 !זנוא שטנעּב ,םהיא יז ןעגָאז ,יבר . . . ןייז הלוח:רקכמ םהיא ,ענייז םידימלת
 רַאפ ןעּבָאה ארומ ױזַא טלָאז רהיא ,ךייא שטניװ ךיא :ײז ּוצ רע טגָאז --
 יד ןענערפ ?רָאג ןיא םָאד טָא .ןעשטנעמ רַאפ ארומ טָאה רהיא יװ ,טָאג
 שטנעמ ַא ןַא ,טהעז טָא ,יבר רעד טרעפנע !יאולה .טרעדנּואוורַאפ םידימלת
 תוכרב) ."ןהעורעד טשינ רענײק רָאנ ךימ לָאזפ, :רע טגָאז ,הרכע ןַא טּוט
 .(ב--חכ

 ץינַאג "םימנתפהו םילשמה לע, ץַאזפױא ןייז ןיא טקרעמַאּב בויב ט ('
 םיבושח ,העברא (ב--ד"ס םירדנ) ארמג רעד ןיא לעמש רעד טול זַא ,גיטכיר
 טַאטיצ רעד (םי--ד תומש) י"שר ןיא ךיז טניפעג .. .אמוס ,ינע :םיתמכ
 רעשירוי ןיא טכױרּבעג רע דרעװ םוָאפ רעגיּבלעזרעד ןיא ."תמכ בושח ינע,
 | .ךַארּפש

 שניל רע .ס'קחצי 'ר ,רמאמ רעצנַאג רעד זיא טנַאסערעטניא ('
 טכיירגרעד טשינ ןּוא טהימַאּב ךימ ּבָאה ךיא ,שטנעמ ַא ריד טנָאז :ױזַא ךיז
 .םינ ּבױלג -- טהימַאּב טינ ךימ ןּוא טכיירגרעד ּבָאה ךיא .שינ ּביױלג --
 זולּב רעּבָא טלינ סָאד !ּבױלג -- טכיירגרעד ָאי ןּוא טהימַאּב ךימ ּבָאה ךיא
 .ןעפלעה טָאג ןּומ ָאד ,ןתמו:אשמ יב ,ןענרעליהרות יב

, = 24 - 



 .לעריימ ַא ןעמ טָאה ךיז טלײא ןעמ זַא + 6
 (.ם תוכרב) .הבקנ תהלוי הלחת עייזמ שיא

 .םלעג טרעװ זיא ,טלעג טלהָאצימ זַא 7
 (.הס ק"ב) ."הוש ןגמ ,ןגמב ןגמר איסא, |

 (.טרעװ טינ רהעמ ןיא טצרַא רעגיטסיזמּוא ןַא)
 .ענישעק רעד שימ ןעמ טנעלרעד ,ןעגיױא יד טימ שינ טקוקימ זַא == 98

 (.הק ןילוח) (1 .אריתסא חכשמ אמוי לכ היסכנ םייסד ןאמ
 ןעפלעה שטָאח ןעמ לָאז ,דלעג טימ טניירפ/ םעד ןעפלעה טינ ןעק'מ זַא

 (.לקש ַא טניפעג רעד ,רעדלעפ ענייז גָאט עלַא טקיוקַאּב'ס רעוו) 0
 .טרָאװ ַא טימ

 (הל ר"קיו) .םירבדב ומחנ ול ןתיל ךל ןיא םא |
 .ןעק'מ יװ ןעלעװ ןעמ זּומ ,ליװ ןעמ יװ ןעכַאמ טינ ןעקימ זַא + 0

 | (.רעטנורא ןעמ זּומ רעּבירַא טינ ןעקימ זַא)
 העשה ינפמ .החדנה לכו ,ותקחוד העשה -- העשה תא קחודה לכ
 (:גי ןיבוריעג 45 .ול תדמוע העש -- =

 :ױזַא רֶע טָאה טגָאזעג .ן'לאומש ןּופ טמַאטש טרָאװכירּפש סָאד ('
 ןעגעקַא גיסע, יװ ױזַא -- רעטָאפ ןיימ ןעגעקַא ךיא ןיּב גנּוהיצַאּב רעד ןיא
 .לָאמײװצ רעדלעפ יד ןעקּוקַאּב ּוצ געלפ רעטָאפ ןיימ .(ארמח רב אלח) "ןייוו
 לאומש יװ ױזַא ןּוט .ּוצ געלפ יסא בר .לָאמנײא ןױלּב סָאד ּוט ךיא ,גָאט ןיא
 ןופ (םילקשנ) םיעלס יד ןענעז ץינרע ּואװ :רע טנערפ ןַאד .ןעסייהעג טָאה
 רעסַאװ ַא ןופ לעדניר ַא יװ ,רע טהעורעד לָאמנײא ףױא ?לאומש רמ
 ָאד .האובת יד ןעצײלפרַאפ טעװ ןּוא רעדלעפ ענייז ּוצ געװ ַא ךיז טכַאמ
 סָאד ליװרעד טכַאמרעפ ןּוא שובלמ סָאד ּפָארַא ךיז ןּופ ךיג רע שפרַאװ
 .ךָאל םעד טּפָאטשרַאפ'מ ןּוא ןעשטנעמ ףױנּוצ טפור רע זיִּב ,לעדניר
 | !םילקש עלַא ם'לאומש רמ ןענופעג ךיא ּבָאה ,רע טנָאו ,טציא טָא

 ;כרוד חכ טיט ןעלעוו טשינ ,גיּבעגכָאנ ןייז רימת לָאז שטנעמ רעד ('
 ?םנעּבעל עכילצינ רהעז ,עשיטקַארּפ יד טָא -- ליװ רע סָאװ ,סָאד ןעצעז
 ךּורּפשסױא רעכילנהע ןַא .טנרעלעג רדסכ םימכח ערעזנּוא ןעּבָאה לעגער
 םינפ דימעמ אוהש ימ לכ, :(תישארב) הבר שרדמ ןיא ךיוא ךיז טניפעג
 'ופסוש לגה ןיא -- לגב םינפ דימעמ וניאש ומ לכו ,ופטוש לנה -- לגב
 ןופ דרעװ רעד -- (עילַאװכ) עלעװ רעד ןע געק ַא ךיז טלעטש'ס רעװ --
 -,טינ -- טינ רעװ ,טצײלפרַאפ רהיא

 עדנענלָאפ (א--אכק תומבי) לאילמג ןבר טלהעצרעד ןינע םעד ןעגעו
 | :השעלצ

 ןעכָארּבעצ זיא ףיש ַא יװ ,העזרעד ןּוא םי ן'פיוא לָאמנײא רהָאפ ךיא
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 .לּברעק םּוצ טינ ןעמ טמוק ןעשָארג םעד טינ טרַאּפשמ זַא 1
 (:ט ב"ב) ".לודג ןובשחל תפרטצמ הטורפו הטורפ, |
 .הרות רעד טג ַא ןעמ טּביג ,הבותכ ַא ּבײװ םעד טּבײרש'מ זַא / 8

 (:טכ ןישודיק) "?הרותב קוסעיו וראוצכ םייחר,
 .(ךודש ַא ייּב בור'ס) ןײרַא ּנוטש ןיא סע טמּוק טרעשַאּב זיאס זַא - 8

 (.טרהעװַאּב זיא סָאד ,טרעשַאּב זיא'ס סָאװ)
 (:חי ק"מ) (: .ךנימ אלזא אל ,ךל אזח יא

 א ןענעװ ,רעצ סױרג טַאהעג ּנָאה ךיא .ןעגנַאגעגרעטנוא ןּוא ןערָאװעג
 .אביקע יבר ןעזעװעג זיא סָאד -- ןענופעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,םכח דימלת
 ןיימ .ןענרעל ךיז טצעז ןּוא ןָא רע טמּוק ,השבי רעד ףױא גידנעהעגפיורַא
 .ךיא :רימ רע טרעפנע ?טכַארּבעג רעהַא ךיד טָאה רעװ ,םהיא ךיא גָאז ,דניק
 ןיא םָאװ ,עילַאװכ=םי עדעי רַאפ ןּוא ףיש רעד ןּופ טערּב ַא ףױא ןעסעזעג ןיִּב
 לוצינ ךיא ןיּב ױזַא -- ּפָאקי םעד ןעגױּבעגנָא ךיא ּבָאה ,ןעמּוקעג רימ רעּביא
 .ןערָאװעג

 ארמג רעד ןיא דרעװ ,"ךנומ אלזא אל ,ךל יאזח יא , טַאטיצ רעד (!
 ,ךודש ַא זַא ,ןינע ןעגיבלעזמעד ןענעװ .ךודש ןינע ןעגעװ טכױרּבעג ךיוא
 / רעד טלהעצרעד ,ןײרַא ּנוטש ןיא טמּוק טָאג ןּופ טרעשַאּב זיא סָאװ
 :עדנעגעל ענעש ַא רהעז (אובמ ,םודקה אמוחנת) שרדמ

 ,םײקנעש ַא ןעװעג יז ןיא ,רעטכָאש ַא טַאהעג טָאה ךלמה ,המלש
 ןיא רע טקוק .לארשי:ץרא ץ'נַאנ ןיא ןעכיילג רהיא טַאהעג טינ טָאה סָאװ
 -- ןעּבָאה הנותח רהיא טימ טעװ סָאװ ,גוויז רהיא זיא'ס רעװ ,ןרעמש יד
 ןיז םינ ךױא טָאה סָאװ ,רוחב רעמרַא ןַא ןיא סָאד זַא ,טהעזרעד ןּוא
 ןוא טמענ רע ?ךלמה המלש טוט סָאװ .לארשי=ץרא ץנַאו ןיא ןעכיילג
 עלַא ןּופ םּורַא םדהיא טמױצ ,םי ןעמומ ןיא םערוט ןעכיױה ַא םיוא טעיוּב
 טצעזַאּב ןעּבענַאד .ענייז רעטכָאט ענעש יד ןײרַא רע טצעז טרָאד ןּוא ןעטייז
 - ,רימ םוש ןייק ָאטשינ זיא רעּבָא םרּוט ם'ניא ,ןעדּוי ע'בושח ,םינקז גיצּביז רע
 ּוצניהַא רע טָאה זיּפש ךס ַא .ןעמוקנירַא ןיהַא ןענעק שינ לָאז רענייק ידכ
 .םישעמ םנעטשרעּביױא םעד ןהעז ךיא לעװ טציא :ךיז טגָאז ןּיא זעּבעגעגנײרַא

 ןעזעװעג זיא סָאװ ,רוחכ רעמרַא רעד ױזַא טהעג םּורַא טייצ ַא ןיא
 ,ניטשרוד ןּוא גירעגנּוה זיא רע .טכַאנייּב שעַּפְש ןײלַא ,גוויז סניסעצנירּפ רעד
 .סקָא רעש'רגפיעג ַא טגיל דלעפ ן'פוא טהעזרעד ןּוא סיװדָאב ןּוא טעקַאנ
 סקָא ןּופ רעּפרעק ם'ניא ןירַא רע טכירק ,ןעמרַאװרעד ּוצ לעסיּבַא ךיז ידכ
 ,לעניױפ רעסיױרג ַא ןעהילפ ּוצ טמּוק םיצּולּפ .ןעפָאלשטנַא טרָאד דרעװ ןּוא
 ן'פיוא יז טנָארטרַאפ ןּוא רוחנ ןעגידנעפָאלש ן'טימ סקָא םעד ףױא טּבױה
 רעד זּוא ,סקָא ם'נופ שיילפ סָאד ףױא רע טסערפ טרָאד .םערּוט ם'נופ ךַאד
 סניסעצנירּפ רעד רעּביא טקנוּפ ,ךַאד ן'פיוא ןעציז ױזַא טּניילּב רוחב רעמרַא

 -- 6 טא



 .ליטש שינ ךיוא םייה רעד ןיא זיא ,להימ ןיא טינ טלָאמס זַא 4
 (.ליטש גיהור םייה רעד ןיא זיא ,להימ ןיא ךיז טלָאמיפ זַא)

 (.טנ מ"כ) .אתובב ארגית יתאו שיקנ ,אדכמ ירעש םלשמכ
 ּבושש ןיא ןָא טּפאלק ,גורק ם'נופ האוכת יד סױַא ךיז טזָאלס זַאנ
 (.גירקעג סָאד

 ןעדעי יװ ,ליװ ,רדח רהיא וּופ סױרַא ןיסעצנירּפ יד טהעג םנעגרָאמ ּוצ .רדח
 ּוטזיּב רעװ, .רוחכ םעד טדעזדעד ןּוא ךַאד ן'פיוא ןעריצַאּפש לעסיּבַא ,גָאט
 טרעפנע ,ןיּב ךיא -- .םהיא יז טגערפ "?טכַארּבעג רעהַא ךיד טָאה רעװ ןּוא
 .לעגיױפ 'ַא ךימ טָאה טכַארּבעגרעהַא ןּוא ,וכע טדָאמש רעד ןופ דּוי ַא ,רע
 טָאה ,רעמיצ ןיא ךיז ּוצ ןירַא םהיא טמענ יז ?ןיסעצנירּפ יד טּוט סםָאװ
 זיא רע ןּוא ,טדיילקעגטױא ,לעמױּב טימ טרימשעגסױא ,ןעדָאּבעגסױא םהיא
 ןעשידוי ןעצנַאג ןיא ןעכיילג ןייז טינ ךיז טניפעג'ס סָאװ ,ןתעײי יוזא ןערָאװעג |

 ןייז ץּוח ,ןעזעוועג זיא רע .ּביל קרַאטש םהיא טמּוקַאּב ןיסעצנירּפ יד .לובג
 זחומ רעֿפרַאש ַא ,"טרעפעפעג ןּוא ןעצלַאזעג, טגָאזמ יװ ךױא ,טייקנעש
 ךימ וטסליװ :םהיא יז טגָאז לָאמנײא ףױא .רעטנרעלעג רעסיורג ַא ןּוא
 ּוצ ךיז טגָאלש רע ?רע טּוט עשז'סָאװ .רהיא רע טרעפנע !יאולה "? ןייז שדקמ
 תדכ שדקמ יז זיא ןּוא טולּב ןעגייא ןייז טימ ,הבותכ יד טּבײרש ,רעדָא רעד
 ןּוא לאכימ םיכאלמ יד ןּוא תודע רעזנוא זיא טָאג :גידנעגָאז ,לארשיו השמ
 גיצּביז יד זַא .ןערַאװעג תרבועמ זיא ןיסעצנירּפ יִד .תודע ערעזנּוא ןענעז לאירבג
 טזיּב ּוד זַא ,ךיז טכַאד זנּוא :רהיא יז ןעגָאז ,טקרעמַאּב סָאד ןעּבָאה םינקז
 ?תרכועמ סע ּושֹזיּב ,ייז ןעגערפ ,ןעמעװ ןופ ןּוא .יז טרעפנע ,ָאי .תרבועמ
 ?רךעד קרַאמש םינקז יד ךיז ןעּבָאה ?קסע רעיא סָאד זיא סָאװ :יז טרעפנע
 ,טננַאלרַאפ ןעּבָאה ןּוא ,המלש ךלמ ן'רַאפ טַאהעג ארומ ןעּבָאה יז ,ןעקָארש
 / ,ןיהַא טמּוק ןּוא ףיש ַא ףיא המלש ךיז שצעז .ּוצניהַא ןעמוק לָאז רע זַא
 | | :םינקז יד םהיא ןעגָאז

 טינ רָאג ןענעז רעּבָא רימ ,ךַאז יד זיא ױזַא ןּוא ױזַא ,ךלמה וננודא
 | | - .גידלוש

 יז טגערפ ןּוא ענייז רעטכָאט יד רע טפור ,סָאד טרעהרעד המלש יו |
 ןיא ,רוחכ ַא טרעשַאּב רימ טָאה אוה-ךורכ טָאג :םהיא יז טגָאז .סיוא
 ןַאר .ןעזעװעג שדקמ ךימ סָאד טָאה רע ,טנרעלעג ןּוא טּוג ,ןהעש רע
 ךלמ םעד טגיצ רע .ךלמ םעד רָאפ םהיא טלעטש ןּוא ןײרַא םהיא יז טפּור
 גינעק רעד .טּולּב םענעגייא ןיז טימ ןעּבירשעג טָאה רע סָאװ ,הבותכ יד
 ןּוא החפשמ רעד ןעגעװ ,רעשּומ ןּוא רעטָאפ ןייז ןעגעװ םיוא םהיא טגערפ
 זיא סָאד זַא ,ףכית רע טקרעמ ,הבושה ןייז ןּופ .זיא רע טרָאטש רעכלעוו ןּופ
 רע .ןערעטש יד ןיא ןהעזעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,רוחב רעמרָא רעד יקַאמ
 גוװמ ןיא םָאװ ,טָאג ןיא טּבױלעג :טגָאז ןּוא קרַאטש רהעז ךיז טהערפ
 | | !ןַאמ ן'טימ יורפ יד
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 ײּבב .רעטרעװ ײװצ ןיא סע דרעװ ,רעטרעשַאּב רעד טמוקס זַא 8
 (ךודש ַא

 (.חס ר"ב) .ןלצא אב וגויזש שיו ,וגוװיז לצא ךלוה אוהש שי!
 .ןעפָאלש ךיז געל -- רוכש טויּב ןעגָאז ײװצ וַא 6

 (:בצ ק"כ) .שומ ךיבגל אפכוא ,ארמח ךיירק ךרבח -
 (.לעטָאז ַא ריד ףױא סענ ,לעוע ךיד ןעמ טפורג

 .ןערָאװעג בורח טרָאטש ַא ןיא ןהָאה ַא טימ ןהיה ַא רעּבא 7
 (:הנ ןיטיג (1אכלמ רוט בירח אתלוגנרתאו אלוגנרתא

 | .לטרעװ ךילג ַא שבוכה -- ?רובג והיא 8
 (:זל דימת) ".ורצי תא שכוכה -- ?רובג והזיא , :ידאראפ

 .(ךודש ַא ּוצ) ןעטיינ טינ ןעמ ןעק' רעטכַָאט עשידי ַא 9
 ינולפב :רמאתו לדנתש דע ...ותנ תא שרקיש םדאל רוסא

 (.אֹמ ןישודיק) .הצור ינא |
 .הבוט בור ןייק ןעטלַאהמױא שינ ןָאק דיַא 0

 (.ומ תומביו .הבוט בור לבקל םילוכי םניא לארשי
 .טנּורג ןײא ףױא טנּוה רעכילשא 1

 (.סיורג טסימ ןייז ףוא זיא טנּוה רעדעי ַאנ
 (.אמ ןיבוריע) .חבנ אל ינש בש אֹחמ אלב אבלכ

 (.ןעליּב טינ רהָאי ןעּביז טעװ םייה ַא ןהָא טנּוה אפ = |
 .דנילּב ןײלַא ךיז ףױא זיא שטנעמ רעכילטיא 9

 (:הק תונותכ) ".ומצעל הבוח האור םדא ןיא,
 : .טסימ ןייז ףױא ףיקת ַא זיא טשינ רעכילטא 8

 -  (:בי הלעמ) .יוהיל אכשדרפ אתיבב החרק וליפא
 (.טשריפ ַא זױה ןיא ךיז ייּב זיא רעּבעװ ַא וליפא)

 , .ןעגלָאפ עכילקערש סױרַא לָאמַא ןעמוק תובמ עגיטשינ ,עניילק ךרוד (1
 (די--חכ ילשמ) ןעּבירשעג טהעטש'ס סָאװ טֶא :(:הנ ןיטינ) שגָאז ןנחוי יבר
 טכַאמ'ס רעװ רעּבָא -- ארומ דימת טָאה סָאװ ,ןעשטנעמ םעד זיא ליואוו,
 אצמק רכ ןּוא אצמק רעּביא -- "ןעטכעלש ןיא ןײרַא טלַאפ ,ץרַאה ןייז טרַאה
 ןערָאװעג בורח זיא ,ןָאה ַא טימ ןהיה ַא רעּביא ;םילשורי ןערָאװעג בורח זיא
 ?רעד .רתיב ןערָאװעג בורה זיא ןעגָאװ ַא ןופ סקַא ןַא רעּביא ;אכלמ רומ
 ?נייש ַא וליפא ןעצַאשגנירג טינ לָאזימ זַא ,טנָאזעג ןעּבָאה רע ליװ טימ
 ןעגלָאפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיו טינ לָאמנײק ןעק'מ תמחמ ,טײקגיניילק ערַאּב
 .ןעגנערּב טעװ סָאד



 .ןרױּבעג רערעדנַא רעד דרעװ ,ןערױלרַאפ דרעװ קידצ ַא רעדיא 44
 (:חל אמוי) .ותומכ קידצ ארכנש רע םלועה ןמ רטפנ קידצ ןיא

 .ךַאד ן'פיוא ןהּוז רעד זיא ןערױּבעג דרעװ עשַאט רעד רעדיא + 8
 .(.רענהיה יד ןּופ רענולק ןייז ןעליװ רעיא יד)

 .(.גס תומבפ ('.ךפלמ אמעט ךנימ קפנד
 .ןרעױא ײװצ יװ ןעּבױלג רהעמ טָאה גוא ןיא 6

 (.טרעהעג טכעלש רעדייא ,ןהעזעג טּוג רעסעּבנ
 | (ורתי אתליכש) ( .האורל עמוש המוד אֹל

 =םיױא םהיא טימ רעהירפ ןעמ זומ ,ןעשטנעמ םעד טנעקרעדימ רעדײא = 7
 .ץלַאז לעפעש ַא ןעסע

 (א--ד תבש) .אחלמד ארוכ הלע לוכית יכל |
 .ןרעדנַא ן'רַאפ ןָא ךיז םמענ בנג ןײא 8

 (.דל תנשנ .וול וו תוסכרפמ תונוז
 .םינָארַאנ ךס ַא טכַאמ רַאנ ןיא 9

 (.אכק תבש) .הינבל תיתוטש ינתמ איטש
 .טינ ליװ ןּוא ןעק רערעדנַא רעד ,שינ ןעֶק ןּוא ןעּבעל ליװ רעניא 0

 (;1 ןילוח) ".הצור וניאו ול שיש שיו ,ול ןיאו הצור שי
 .םָאלפ יד טסע רעדעדנַא רעד ,םױּב םעד טצנַאלפ רענייא = 81 |

 (:טמ הכוס) .לכוא וניא קפס ,למוא קפס -- ערוז םדא
 .םיּב ןייד טינ ליװ ךיא ,גינָאה ןייר לחומ ריד ןיב ךיא = 9

 הרות טוקלפ ".ךצקועמ אלו ךשבודמ אל, :הערצל םירמוא
 .הסשת

 טָאה יז . . .ןייז ּוצ רעצמ קרַאטש ,ן'בר ,םהיא טנעלפ ּביײװ ס'בר (}
 לָאז יז ,טנָאזעג רע טָאה .טגנַאלרַאפ טָאה רע יװ ,טרהעקרַאפ ןּוטעג רדסכ
 טאה ןעּנאּב טגאזעג רע טָאה ;ןעּבָאּב טכָאקעג יז טָאה ,סיּברַא ןעכָאק
 רע טָאה ,ןערָאװעג רעסערג ןיא אייח ןהּוז רעיז זַא .סיּברַא טכַאקעג יז
 ױזַא רדסכ רַאפרעד זיא'ס ןּוא ,רעמרעװ סרעטָאפ םעד שרהעקעגרעּביא רהיא
 ,רעטָאפ רעד םהיא טנָאז ,עמַאמ ןייד .טגנַאלרַאפ טָאה בר יװ ,ןעמּוקעגסױרַא
 .ןעשנואו ענייד רהיא ךיא ּבינ סָאד :רע טרעפנע !טרעפעבעג ךָאד ךיז טָאה
 .ןעשטנעמ סָאװ ,םינפא םע ןיא סָאד :בר םהיא טגָאז ףױרַאד .טרהעקרַאפ
 :רעּבָא סע טסלָאז ּוד ."לכש ךיד טנרעל ,רוד ןּופ טמּוק'ס סָאװ רעד, :ןעגָאז
 : .ןעגיל ַא ןעגָאז ןעניױאועג שינ ךיז ףרַאד'מ ,ןּופ טינ רהעמ

 .."היארל העומש המוד וניא, טעדליּבעגסױרַא ךיז טָאה ןּופרעד (



 ןיטש | ןייק ןעמ לָאז ,ןע ןקנורשעג םהיא ןופ טָאהימ םָאװ ,ןענּורּב ַא ןיא 08
 .ןעפרַאװנײרַא טינ

 (:בצ ק"ב) .אלק היב ידשת אל ,הינימ תיתשד אריכ

 | "חרוא סינכמ חרוא ןיא, 84
 (.ח ז"אד) (!.הנונמ הז ירה חרוא םינכמ חרוא |

 .ץרַאה .ןיא שינ רעּבָא ,ןעקוקנײרַא ןעמ ןעק ןעגױא יד יא 8
 (ז-וט א"ש) .בבלל הארי ידו םיניעל הארי םדאה

 .ןעגילפ לעװײש רעד טסערפ םױנ רעד ןיא 6
 (:בכ ק"ב) .עלבמ אללג אנפכב אבלכ
 (.רעניימש רע טננילש ,גירעגנוה זיא טנוה רעד זַא)

 .טָאג םהיא טרהיפ ,ןהעג ליװ שטנעמ רעד געװ ַא רַאפ סָאװ ןיא - 7
 (:י תוכמ) .ותוא ןיכילומ הב ,ךליל הצור םדאש ךרדכ |

 טנײמ סָאד) עלַא ןעהעז ךױּב ן'פיוא ,טינ רענײק טהעז ךױּב ם'גיא 8
 .(גנודיילק ןּוא ןעפע
 טהעז ףיור ַא טגעלימ סָאװ ,טינ רענייק טהעז ןיירַא געל ימ םָאוװנ
 (.רעדעי

 המב הסכת ,ול שיש הממ תוחפ התשיו םדא לכאי םלועל
 (:דפ ןילוח) .ול שיש

 .תונצבק םוקמב תוינע א 9

 (:וק תובותכ) ."תורישע םוקמב תוינע ןיא , :ידָארַאּפ

 רעדנעגלָאפ רעד טכַארּנעג טרעװ (:חצ ב"ב) ארמג רעד ןיא (?
 לָאשגָאװ רעד ףױא ןעגױאוועג ךיא ּבָאה גנידלַא, :אריס ןכ רפס ןּופ טַאמיצ
 ןעיילק ןּופ רעגנירג ;ןעיילק ןּופ רעגנירג זיא סָאװ ,ךַאז ןייק ןענופעג טינ ןּוא
 ןּופ רעגנירג ;זױה ןיא רהעװש םייּב טניואו םעדייא ןַא זַא -- זיא רעּבָא
 רעגנירג ךָאנ ;חרוא ןעטיײװצ ַא טימ טגנערּב סָאװ ,חרוא ןַא  זיא -- םהיא
 ."ליו ןעמ סָאװ ,טרעה רע רעדייא ךָאנ ,טרעפנע סָאװ רעד -- חרוא ם'נופ

 :טָאדקענַא ןעטנַאקיּפ ןעדנעגלָאפ ךיוא טלהעצרעדימ
 זיא גהנמ רעד יװ ױזַא ,תבש ףױא חרוא ןַא לָאמַא טמענ תיבה:לעב ַא

 טהעג'ס יװ ,רע טקרעמַאּב להוש רעד ןּופ גידנעהעגמייהַא .ןעדוי ןעשיווצ
 / "לעב רעד טנערפ ,רעניזָאד רעד טָא זיא רעװ .ןַאמ-רעגנוי ַא סיּפע ךָאנ םימ
 רעד טרעפנע -- םעדייא ןױמ ןיא סָאד !?סָאד רע טהעג ןיהואװ ןּוא ,תיבה
 ,טסעק ןעּבעג טגָאזעגּוצ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,םהיא ּבָאה ךיא -- חרוא
 | .תבש ףױא ךיז טימ טומ םהיא ךיא םענ ,ּונ
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 .ןעטרָאקב םוחר ןיא
 (.דפ תובותכ) ('.ןידב םימחרמ ןיא :דָארַאּפ

 (.םינזגר ןענעז םיגהכ) .ץסעכ ַא זיא ןהכ ַא
 (:סק ב"כ) .אבוט ודפק יוהו ,ווה ינהכד ירתא

 | .דַאנ ַא זיא ן'סעכ ַא
 (ם--/ תלהק) .חוני םיליסכ קיחב סעכ

 ,בנג ַא טכַאמ ךָאל ַא
 | (.וכ הכוס) ."בנגל הארוק .הצרפ,

 .(מייקגירעגיינ) הוח רעשומ רעד ןּופ השורי ןעּכָאה רעביײװ עלַא
 (םמרתת ך"נ טוקלי .לכה תועדוי תווהל תושקבמ םישנ

 .(פָאק ןעטּפָאטשרַאפ ,ןעּבָארג ַא טניימ) ּפָאק רענעיַאלַאמ ַא
 (.ומ ר"ב) .והומוי ןמ אטחד אתפ שניא יאה לכא אֹל
 (.ןעסעגעג םינ טױרּבנעצײװ ןייק לָאמנײק טָאה שטנעמ רעד)

 .ןּומ טינ תוחילש ייוע ןייק ךיוא ןעק ךאלמ ַא
 (דפ הרות שוקל ."תוחילש יתש השוע דחא ךאלמ ןיא,

 .ןיד ַא טכערּב גהנמ ַא
 (ח--די םירפוס) .הכלה לטבמ גהנמ

 .טלעװ ענעש ַא טָאה רַאנ ַא
 (:ומ ןירדהנס) .יאשפטד אדיב .אמלע רסמיא

 .ןיקעטש ןייק שינ טפלעה רַאנ ַא
 (:גי תבש) ."עגפנ הטוש ןיא,

 .םינָארַאנ ןענעז טלעװ עצנַאג יד זַא ,טניימ רַאנ ַא
 (.י ל"הק) .ןישפט אמלע לכד רבס אשפט

 .ךיז טקנעדעג טײקשירַאנ ַא
 ."ישניא יריכד אל ידכר ילימ, :טרהעקרַאּפ טגָאז דומלת רעד

 (:טכ ןירדהנסנ
 .דניק ןעגייא ןַא יװ ,רעּביל ןעמ טָאה לעקינייא ןַא

 (:בס תומב) .'םינבכ םה ירה םינב ינב, :טנָאז דומלת רעד
 .ןעסעגרַאפ ןעמ זומ ןעמיױט ַא ןָא
 (.ןעסענרַאפ ןעמ ןּומ ,ּוצ טקעד דרע יד סָאוװע

 (ם-אכ םירפוס) .בלה ןמ חכתשמ ומצע אוה תמה

 ."ןידב םוחר ןיא, :קורדסואסקלָאפ רעטכױרּבעג רעד ןּופרעד



 .ןייּפ ןוא ץרעמש טכַאמ ,ןַײװ ליזעלג גירּביא ןַא - 4
 (.ומ תוכרב) ( .ןיי אלא ,םדאה לע הללי איבמש רבד ךל ןיא

 -  .דניק ַא ּוִצ ךיילג זיא רעטלַא ןַא 8
 (;בצ ק"כ) .יקדרדל אנשישקד אתשה .. |

 .החרס א -- ענידוי עטלַא ןַא ,הכרב ַא זיא ּבּוטש ַא ןיא דּוי רעטלַא ןַא +- 6
 ,אתיבב .אחאפ  אתיבב אב :דומלת רעד טגָאז טרהעקרַאפ |
 (.טי ןיכרע) (? .אתיבב אמיס אתיבב אתבס 7

 (.רצוא ןַא -- עטלַא ןַא ,ךָארּב ַא ןיא ּנּוטש ןיא רעטלַא ןַא)
 .ָאטשינ זיא ןעשָארג רעד זַא ,ןעשָארג ַא רַאפ םקָא ןַא 8

 (.המ הטוס) .חכתשמ אלו אזוזכ אזווא
 .ָאטשינ זיא להק םירָא ןַא 9

 (ז--ג ןישיג ימלשורי) .ינעימ אלוכ רובצ תיל
 .טלעג ןמוזמ ןּופ רעסעּב ויא םינפ תווע ןַא 0

 (.חק ןירדהנפ) .אנת אלב אתוכלמ ,אפצוח
 (.ןױרק ַא ןהֶא תוכלמ ַא זיא סָאד ,אפצוח)

 .ןדע:ןג ןיא םינפ תשוב ַא ,םנהיג ןיא םינמ תוזע ןַא 11
 (--ה תובאנ .ןדע ןגל םינפ תשובו םנהיגל םינּפ ןע

 טהעטש'ס יװ ױזַא ןעטרָאגנײװ ַא ןעצנַאלפ ןעגנַאנעג זיא חנ זַא (!

 ןעמּוקעג זיא ,"םרכ עמיו המדאה שיא חנ לחיו, (2--0 תישארב) קוספ ןיא
 -.ןעטרָאנניײװ ַא :רע טגָאז ?ָאד וד-טצנַאלפ סָאװ :םהיא טגערפ וּוא ןטש רעד
 ענייז :רע טרעפנע ?ךַאז ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ :ןטש רעד רעטייוו טגערפ
 ףעד טכַאמ ןעמ ןוא ,טנעקורמענסיוא יצ טייהרעשירפ יצ ,סיז ןענעז תוריפ
 רימַאל ,שּונ :ןטש רעד טנָאז .רעצרעה יד טהערפרעד סָאװ ,ןייװ ןּופ
 רעד טָאה סָאװ .חנ טרעפנע !אתית-יכיהמ  .תופתושב עדייב ןעכַאמ סָאד
 ווא ףַא ןַא ,בײל ַא ,ףָאש ַא ןענַארטוצ טכַארּבעג טָאה רע ?ןּוטעג ןמש
 .ןעקנורטעגנָא טּולּב םעד טימ ןּוא ,טעלױקעג סעלַא רע טָאה סָאד ,ריוח ַא
 ,ניהּור רע זיא ,טקנירט שטנעמ רעד רעדייא :טײטַאּב סָאד .ןעטרָאגנײװ םעד
 קרַאטש רע טרעוו -- ליפּוצ טינ ,סָאמ טימ רע טקנירט ;ףָאש ַא יװ ליטש
 רע טקנירט ;ךײלג רימ ּוצ זיא רעװ ,טגָאז ןּוא טּומ טמּוקַאּב ,ּבייל ַא יװ

 ,טגנירּפש ,ףָא ןַא יװ רע זיא ןַאד -- רוכש טרעװ ןּוא סָאמ רעד רעּביא -
 רע טקנירט ;טּוט רע סָאװ טינ טסײװ ןּוא ךַאז רעד ּוצ טינ טדער ,טכַאל
 ךיז טצומשַאּכ ןּוא ןעטסימ יד ןיא ךיז רע טרעגלַאװ -- ליפוצ רָאג רעֶּבָא
 (גי ןמיס חנ תשרפ אמוחנת) .ריזח ַא יװ ,ןעייקגיניירמוא עלַא טימ

 ,אתיבבכ אנס, :ארוס:ןב ַא טגנערּב "עזעלנעמּולּב , ןייז ןיא טעקוד (
 .ןמיס רעטּוג ַאזיא זיוה ןיא רעטלַא ןַא) "אתיכב אכט .אנמיס
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 .תוכרב גינעו ןּוא תוכאלמ ךס ַא
 אלו לוכאל תפ םהל ןיאו ,םיב שי תופמ המכ רעשל ןיעדוי
 | (.י תוירוה) .שונלל דגב
 --םי ןיא ךיז טניפעג'ס ןעּפָארט ליפיװ ןעצַאשּבָא ןענעק יי
 .(.שובלמ ןייק טינ ןּוא טיוִרּב ןייק טינ רעּגָא ןעּבָאה

 הנותח ןעמ לָאז לעדײמ ַא ןּוא ןעמױקרַאפ ןעמ לָאז ,הרות:רפס א
 - .ןעכַאמ

 (.זכ הלגמ) .השא אשילו הרות דומלל אלא הרות-רפס ןירכומ ןיא
 .עגנוי ןּופ רעכלעפ יד דרעפ עטלַא ןערהיפ טפָא
 (.עגנּוי יד ןעּבעלרעּביא עטלַא)

 (:בנ ןירדהנס) .ינגוהד יכשמ יניעטד ,אבס ילמג ישיפנ
 .ןעפָאה רע לָאז ,ןעמָא ּבורג םעד ןיוש טהעז שטנעמ רעד זַא ולימא

 ןמ ומצע ענמי לא ,םדא לש וראוצ לע תחנומ ברח וליפא
 (.י תוכרב) .םימחרה

 .ןייּב ןץפיוא טנּוה ַא יװ ,טלעג ןיפיוא טגיל רעגרַאק ַא
 (:טכ ןירדהנס) ."ירנידא ביכשד ארבכע

 .(אמזוג עסיורג יַא טנָאז רענייא זַא) .ךַאד ן'רעּביא ןעגיולפעג זיא הּוק
 (.םכ תועובש) (1 .ריואב חרופש למג
 (.ןעטפול יד ןיא שהילפ לעמעק- ַאנ

 .גייוש ַא טכַאמ רעגולק
 (.ז אמופ !קותשו -- חקפ יוה

 | .רזממ רענולק
 (י--וט םירפוס) .םיחקפ םירזממ לש ןבור

 .ייווצ טרָאװ ןייא ןּופ טהעטשרַאפ רעגולק
 (.די הגיגח) .רבד ךותמ רבד ןיבמה הז . ,ןובג

:2 

 ולא

2 

5 

 .םינ דנַאש ןייק זיא טייּברַא

 (:טמ םירדנ) .הילעב תא תדבכמש הכאלמ הלודג

 אלמנ, :טרָאװכירּפש סָאד טעטױל רעגיציּפש ליפ רעּבָא ,ךילנהע (!
 ףױרַאד .ּפָאש ַא ףױא לעמעק סָאד טצנַאט ידמ ןיא -- "אדקר אבקא ידמב
 -- ידמ הנידמ יד שא ,לעמעק סָאד זיא טא ,ּפָאמ רעד זיא טָא :רענייא טגָאז
 ..טינ רעּבָא טצנַאט'ס

3 -- 33 -- 
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189 

10 
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152 
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144 

 .בײװ א ןענָאה ףראד ןַאמ ַא ןוא ,ןַאמ ַא ןעּבָאה ףרַאד ּבוטש ַא
 (.ב  אמופ .ותשא וז -- "ותיב,

 .רעטומ-ךָאטש ַא זיא רעטומ=ףיטש ַא
 .באה תשא וז (בל--חכ םירבד) "רחא םעל םינותנ ךיתונבו ךינב,

 (.ונ תוכרב) | |
 .ןײלַא טלַאפ רע ,ןעסיוטש ּוצ טינ ןעמ טכיורּב רוכש ַא

 (.בל תכש) .ליפנ הישפגמד איורל היקבש
 .ּבײל ן'פוא דנּואװ ַא זיא ּבײװ טכעלש ַא/

 (:גס תומבי) .הלעבל תערצ הער השא
 .טױט רעד יװ רענרע זיא ּבייװ טכעלש ַא
 (."תוממ רמ הער השא

 (וכ--ז תלהק) .השאה תא תוממ רמ ינא איצומו
 .בומ ןכא ןַא יװ ,רעטעּב זיא בוטםש ַא

 (א-ז תלהק) ."בוט ןמשמ םש בוש
 .טּוג ךיוא זיא ןדע:ןג ןיא העש ַא

 סי--ד תוכא) .אבה םלועב חור תרוק לש תחא העש הפי
 .ןייז טינ ןדמל ןייק ןעק רעקידװעמעש א

 (ה--ב תובא) ."דמל ןשיבה אלו, ....
 | .הטנרפ ץּבלַאה ַא זיא ּבייװ ןעש ַא

 (:ק ןירדהנס) .םילפכ וימי רפסמ ,הלעב ירשא הפי השא

 ב
 .טנּורגּוצ רערנָאמ רעד טהעג ,רענָאמ טרעװ רעטעפ רעד זיּב

 (הלרתה ך"נ טוקלפ .תומ שיחכ ,שיחכ אנימשד דע
 ןעקעמש ןענעק ּושּומ .ראו) רעװלּוּפ עשז'קעמש ,רענלעז ַא ּוטזיִּ
 | .(רעװלּוּפ

 (פ ר"כ) !הינוחפק םוק -- ךמק אבוד אה ,רובג תא יא
 (!םהיא גיילעצ ,םענ -- רעּב ַא וטסָאה טָא ,רעקרַאטש ַא ּוטזיִּכ

 יב .ןעפָאלש ךיז געל -- רוכש שזיּב
 (:דכ ןיבוריע) .ןיה תא ןיגיפמ איהש לכ הנישו ...

 .לױמ ןיא האובנ יד זיא דניק ַא ייּב
 (:בי ק"כ) .תוקוניתלו . . . הנתנו םיאיבנה ןמ חאובנ הלטנ ...



 | .ךייר ןּוא םירָא ,ךיילג עלַא .ןענעז טָאג יב - 8
 .("םינימאמ לכו םיארונ םימי תלפתנ ."לודנו ןטק הושמו הושה,

 .םענייק ייּב ָאטשינ ןיא םענייאניא עדייב 6
 (:ה תוכרכ) ."תונחלש יתשל הכוז םדא לכ אל,

 .ןעגָאלשרעד המכח יד טרעװ ןַאמערָא םעד יב 7
 (א--ט תלהק) .היוזב ןכסמה תמכחו . |

 ..דניירפ עשּוג ךמ א ןעמ טניפעג טיועלג םײב 8
 (:גק ןירדהנס) .םיקוחרה תא תנרקמו .... המיגל הלודג .
 (1 .ץימלֶא ןייק ךיוא העג ןּוא סקָא ןַא ךױא ךיא ןיִב 8

 (--ז ר"הק) (* :רענעּפשצלָאה ךיוא ןענעז רימ) .ןיסיק ןנא ףא
 | .שיפ ךיוא גנירעה זיא ,שיא ןיאש םוקמב 9

 (ה--ב תובא) ."שיא תויהל לדתשה ,םישנא ןיאש םוקמבו, :ידָארַאּפ
 לָאמַא טגָאז ױזַא) ירעשטעװ טכָאק ןּוא ןָא ךומ טקוק עטתיבהללעב 0

 ןעסיורג ַא טָאה סָאװ ,חריא ןַא זױהטסַאג ם'נופ עט'תיבה?לעב רעד ּוצ
 .(ןעסע ּוצ ליפ ךיורב ןּוא ךיוּב

 (:ופ םיחטמו ( ?הבחר יסרכו קותמ ךנייו ןטק ךוכב ורמא אל

 קרַאמ ן'פיוא ןעסקָא ןעּבירט ןעמ טגעלפ ןערהָאי ערעהירפ ןיא (}
 ?כירּפש עטנַאקַאּב סָאד ןענַאטשטנַא ךיוא זיא ןּופרעד .ערהעמ) ץימלָא ןייק
 ,טניימ סָאד -- "סקָא ןַא קירוצ טמּוק ןּוא ץימלָא זיק טהעג סקָא ןַא , טרָאװ
 ץלַא רע טָאה ,טדָאטש רעסיױרג רעד ןיא ןעזעװעג ןיוש זיא רע שמָאח זַא
 טּפיטש רענייא ןעװ ,טכױרּבעג טרעװ טרָאװכירּפש רעזנוא .םינ לכש זיק
 ךיא ןיּב טָא :טדער רענייא יװ | ,ןיהַא טינ רהעק רע שטָאח ,םודעמּוא ךיז
 !ָאד ךיוא

 .:טלַאהניא ןעדנעגלָאפ םעד טָאה שרדמ ןיא לעטש עכילגיצַאּב יד נ
 ןענערּב יז .ןערעה טינ לוק רעייז ךיז שזָאל ,ןענערּב יז תעשב רעמייב עלַא
 ןּוא שער ןעקרַאטש ַא ןָא יז ןעכַאמ ,ןענערּב רענרעד זַא רעּבָא .לימש
 !ץלָאה ךיוא ןענעז רימ :ןעגָאז ןעטלָאװ יז ךיילג ,םיטש רעייז ןערעה ןעזָאל

 .לָאמַא זיא -- טלהעצרעד טרָאד דרעװ -- יסוי יכרב לאעמשי יבר (?
 דבכמ םהיא ןעמ טָאה טרָאד .אינוקל ןב יסוי יברב ןועמש יבר ּוצ ןעמּוקעג
 ,נֹוצ ןייא ןיא םיוא םהיא טקנירט ןּוא רע םמענ ,ןייװ םוכ ַא טימ ןעזעוװעג
 ןייא ןיא םיוא טקנירשס רעװ זַא ,טינ ןעד ּוטסייװ :םהיא ןעמ טגָאז ףױרַאד

 ײב) םינ רעּבָא טנײמ סָאד ,רע טרעפנע ,ָאי ?רעסערפ ַא ןיא רעד ,גוצ

 | - ךיורּב ןעטיירב ןיימ ןּוא ןייוו ןעסיז ןיידר ,םוכ םעניילק ןייד

 : | חד 39 דד



 | .ןופ טכערמּוא ןַא רעדיײא ,ןעדײל טכערמּוא ןַא רעסעּב 141
 (.גכ אמו .. . . ןיבישמ ןניאו םתפרח ןיעמוש ,ןיבלוע ןניאו ןיבלעגה

 .ץרַאה ןיא גָאטײװ ַא רעדיײא ,םינפ ןיא השוב ַא רעסעּב 2
 (.םינפ ןיא השוב ַא רעדיײא ,ץרַאה ןיא גָאטײװ ַא רעסעּבו

 (:ה הטוס) .אפוגד ארעצמ יפט ףידע אנויזב
 .בורק רעטכעלש ַא רעדײא ןכש רעשּוג ַא רעסעּב 8

 (י--זכ ילשמ) .קוחר חאמ בורק ןכש בוט
 .דלעפ ןיא | הע צ רעדיײא לַאטש ןיא הּוק ןייא רעסעב 4

 (ד ר"הק) .ןיחרפ האממ אתופכ אתהפצ אדח אבמ
 (.עקידנעהילפ טרעדנּוה יװ ,לעגױפ רענעדנוּבעג ןייא רעסעּכ

 .ליּברעק טײװ ַא רעדײא ןעשָארג רעטגהָאנ ַא רעסעב 8
 (.גיק םוחספ) .ארנאמ ארוכ אלו אעראמ אבק |

 .שּוק רעשלַאפ ַא רעדייא שטַאּפ רעכילרהע ןַא רעסעּב = 146 |
 (ו--זכ ילשמ) .אנוש תוקישנ תורתענו בהוא יעצפ .םינמאנ

 .לעטיש עלופ ַא ןּוא טכעלש רעדייא ,לעסיּב ַא ןּוא טּוג רעסעּב 1
 (:הפ אמול .ירק אנצ אלממ  אתפירח אלפלפ אדח אכט
 (.סעווּברַאה ּברָאק רעלּופ ַא רעדייא ,לרעפעפ ףרַאש ןייא רעסעּב)

 .ןשטנעמ ןּופ עסיז סָאד רעדייא ,טָאג ןּופ טַאלּב ערעטיּב סָאד רעסעּב 8
 שכדכ םיקותמ ויהי לאו ,ךריב םירוסמו תיזכ םירורמ יתונוזמ ויהי
 (:חק ןירדהנס) (1 .םדו רשכ דיב םירוסמו

 .סימ יד ּוצ לעדיא ,ּפָאק| םּוצ ןעֶקּוּב ךיז רעסעב 9
 (וט--ד תובא) (.םילעושל שאר יהת לאו ,תויראל בנז יוה
 (.ןעסקופ יב ּפָאק ַא רעדיײא ןעיל ײּב ץנַאװש ַא רעכיג יז

 טָאדה חנ תעב זַא ,טלהעצרעד טרעװ (ח) תישארב שמוח ןיא ( }
 ;רַאפ ּוצ ידכ ,הבת רעד ןּופ בױט יד טקישעגסױרַא לָאמ ןעטייווצ םּוצ
 ?קידּוצ טכַאנרַאפ יז זיא ,טרעהעגפיױא ןױש טָאה לובמ רעד יצ ,ךַיז ןרעסיווג
 ףױרַאד .םױּבלהע ןַא ןּופ טָאלּב ַא לעקסיּפ ןיא גירנעגנערּבטימ ןעמוקעג
 טָאג ּוצ טגָאזעג טָאה בױט יד :טגָאז רזעילא יבר :ארמג יד טרעלקרע
 ,םיױּבלהע רעד יװ ױזַא ,רעטיּב ןייז זייּפש ןיימ לָאז ,םלוע לש ונובר :אוה:ךורכ
 דנַאה רעד ןיא -- גינָאה יװ םיז טינ ןּוא ,דנַאה ןייד ויא ןעניפעג ךיז רָאנ
 | .םדו רשב ַא ןופ

 סָאד ךיז טגָאז (ח--ד ןירדהנפ ימלשורפ לעטש רעדנַא ןַא ףױא (3
 .ץנַאװש ַא טינ ןּוא ןעסקופ יד ייּב ּפָאק ַא יז, :טרהעקרַאפ טרָאװכירּפש
 / .(תויראל בנז יהת לאו ,םילעושל שאר יױה) "ןעּביײל יד ייּב

 זה 36 דד



 ר ןעדמערפ ַא טימ רערייא ,רעדעּב ןעשימיה ַא טימ ןּוט רעסעב 0
 | (טנ ר"ב) (1 .ןוהנמ ערז ,ןינוז ךתרקד איטוח |
 .רענגיל ַא ןעּניילּב ּוצ רעדיא ,"טינ סײװ ךיא, ןעגָאז ּוצ רעסעב 1

 (.ד תוכרב) .וחאתו הדנתת אמש ,"עדוי יניא , דמול ךנושל דמל

: 
 .רעילָאװַאּפ ַא רָאנ ,רעלהָאצ רעכילרהע ןַא זיא טָאנ 9

 (א--ב תינעת ימלשורפ .הידיד יבגו .היחור ךיראמ אנמחרד
 .קינטסַאּפַאנ ןיק טינ יא טָאג 8

 62 ז"ע) .ויתוירב םע אינורטכ אב אוה:ךורב שודקה ןיא
 .הדמ דגנכ הדמ טלהָאצַאּב טָאג = 184

 (.צ ןירדהנס) ."הדמ דגנכ הדמ, אוה:ךורב שודקה לש ויתודמ לכש |
 (6 ,טקַאלפ ןייז ,רעניּפש סעד ןּוא ןײז ןייז דעקנירט םעד טרעשַאב טָאג 8

 לָאז רע ,רזעילא טכענק ןעיירטעג ןייז טקישעג טָאה םהרבא זַא (!
 טסלָאז ּוד , :טגָאזעגנָא םהיא רע טָאה ,קחצי ןהּוז ןייז רַאפ ּביײװ ַא ןעגנערּב
 קחצי יבר טגָאז ףױרַאד ."טרָאסטרּוּבעג ןיימ ּוצ ןּוא דנַאל ןיימ ןיא ןהעג
 טימ לופ זיא רע ןעוו וליפא ,טדַאטש ןייד ןּופ ןיייו םעד עייזג :לשמ סָאד
 ןיא קוסס רעד טניימ סָאװ :סע טסיײה לעטש רעדנַאןַא ףיױא ."םיורקמוא
 עג ,טניימ םָאד ...?"טשטנעּבעג ןייז טעװ לַאװק ןייד , :(חי--ה) ילשמ
 ,טדָאטש רענעגייא ןייז ןּופ ּבײװ ַא טמענ סָאװ ,שטנעמ רעד זיא טשטנעּב
 ענייז הסנרפ יד סָאװ ןּוא טדָאטש רענעגייא רעד ןּופ טמּוק הרות ןייז סָאװ
 | (.זלקתת ך"נ טוקלי) .טרָאטש רענעגייא רעד ןיא ךיוא זיא

  =ניא ןַא רהעז בי השרפ ארקיו שרדמ ןיא ךיז טניפעג ףױרַאד (?
 :השעמ עטנַאסערט

 .ןעכַאזיּבוטש יד ןעפיױקרַאֿפ געלפ סָאװ ,רענייא ןעזעװעג זיא לָאמַא
 טעװ רעטָאפ רעזנּוא :ענייז רעדניק יד ןעגָאז .ןעקנירטרַאפ דלעג םָאד ןּוא
 זיםיױא זענָארטעגסױרַא ,ט'רוכשרַאפ םהיא יז ןעּכָאה !ןעזָאלרעּביא םינ רָאג זנּוא
 ײּברַאֿפ רעלדנעהנייו ןעמּוק לייוװרעד .טנעלענרעדינַא טרָאד ןןּוא םלוע:תיב
 .רדורפױא ןַא םיּפע טרָאמש ןיא ןערעהרעד ןּוא םלוע?תיב ןּופ רעױט םעד
 ןיא ןירַא ןהעג ןּוא םלוע:תיב ן'פיוא ןייװ םעד רעּביא לייוװרעד ייז ןעזָאל
 ,טרעטכינעגסױא ךיז טָאה רוכש רעד .ךיז שּוט טרָאד סָאװ ןערעה ,טדָאטש
 םהיא רע טדניּב ,ךיולש:ןייוו ַא ךיז ןעּבענ טהעזרעד ןּוא ףױא ךיז טּפַאח רע
 ןענהָאמרעד רעטעּפש גָאט יירד .ןײרַא לױמ ןיא ךיילג םהיא טמענ ןּוא ףיוא
 ײז ?רעטָאפ רעזנוא סיּפע טוט סָאװ ,ןּומ קּוק ַא רימ:זָאל :רעדניק יד ךיז
 טימ ךױלש ַא טלַאה רעטָאפ רעייז ,ןהעזרעד ןּוא םלוע:תינ ן'פיוא זעמּוק



 (ןעציה עסיורג יּב) .סַאפרעטופ רהיא ןּופ ןּוז יד טזָאלעגמױרַא טָאה טָאג 6
 (.ופ מ"ב) .הקיתרנמ המח אוה:ךורב .שודקה איצוה -
 .דמעה ןייא ןּוא דניק ןייא ןעבָאה ּוצ ןעטוהּבָא לָאז טָאג = 187|

 (:בל הציכ) (? .דחא קולח אלא ול ןיאש ימ ףא .
 (.טינ ןעּבעל ןייק ןעּבעל ןייז זיא ,דמעה ןייא ןיולב טָאה'ס רעװ ךיוא)

 (םיכודיש טנײמ סָאד) .ןעטנּוא טרָאּפ ןּוא ןעּבכױא טציז טָאנ 8
 (הס ר"ב) ( .םיגוויז גוזמו בשוי אוהךורכ שודקה

 !םינ טָאנ ךיד טםוָאלרַאפ ָאד ךױא ,ײז ןעגָאז ?הָאג ױזַא .לױמ ןיא ןייוו
 .ןוט ּוצ סָאװ טינ ןיוש רימ ןעסייוו ,ריד טרעשַאּ ןײלַא טָאג זַא ,ױזַא בוא
 ןרעדנַא זַא ןעּבעג םהיא לָאז :דניק םכילשיא ןַא ,הנקת ַא טכַאמעג יז ןעּבָאה
 .ןעקנירט ּוצ גָאט

 ןעּבעל וייק זיא ןעּבעל רעייז םָאװ ,ןענַאהרַאפ זיא ןעשטנעמ יירד (
 .סָאד סָאװ ,רעד ;שיט סמענעי ףױא סיורא טקוק'ס רעװ :זיא סָאד -- טינ
 .ףֹּונ ןייז ןענַאלּפ םירוסי סָאװ ,רעד ןּוא ;לשומ ַא םהיא רעּביא זיא ּביײװ
 םינ סע ןעק רע לייוו דמעה ןייא זױלּב טָאהס רעװ ךיוא ,ךָאנ ןעגָאז עכנַאמ
 .(טגָאלּפעג רהעז רַאפרעד טרעו ןּוא ןעשַאװסיוא
 ןּוא ןיאתפלח ןב יסוי יבר טנערפ (ןירעה עסיױרג ַא עגָארטַאמ ַא ( י

 ,רהיאי רע טנָאז ?טלעװ יד ןעפַאשַאּב טָאג טָאה גָאט ליפיוו ןיא :םהיא טנָאז
 סקעז ןיא, :(אי--כ תומׁש) ןעּבירשעג טהעטש'ס יװ ױזַא -- גָאט סקעז ןיא

 טלָאמעד ןּופ רע טּומ סָאװ ןּוא ". . . דרע ןּוא לעמיה טכַאמעג טָאג טָאה גָאט |
 .ּוצ טרָאּפ ןּוא טציז רע :רהיא רע טרעפנע ,רעטייוו יז טגערפ ?טציא זיּב
 -- םענעי ןּופ יױרפ יד ,םענעי ּוצ -- םעד ןּופ רעטכָאט יד :ךעלרָאּפ ףיונ
 ןעק סָאד ,ענַארטַאמ יד ךיז טרעדנואװרַאפ !סע זיא סָאד טָא .םעד ּוצ
 ןיא יז ךיא זעק ,ןעטסניד ןּוא טכענק ךס ַא ּבָאה ךיא !ךױא ךָאד ךיא
 ןַא ,אתפלח ןב יסוי יבר ףױרַאד טגָאז ,ךילגעמ .ןערָאּפפױנוצ העש  ןייא
 ױזַא סָאד יא אוה?ךורכ טָאנ יב רעּנָא ,טיקגיטכײל ַא םע ןיא ריד יב
 טכענק טנעוױט טמענ יז ?ענָארטַאמ יד טוט סָאװ .ףוס=םי תעירק יװ ,גיטכיוו
 ןעמענ לָאז רעד :טגָאז ןּוא זייווהרוש סא ייז טלעטש ,ןעטסניד טנעזיוט ןּוא
 .טכַאנ ןייא ןיא ףױנּוצ ױזַא עלַא טרָאּפ ןוא םעד ןעמענ לָאז ענעי ,ענעי
 רענייא ,ּפָאק םענעטלָאּפשעצ ַא טימ רענייא רהיא ּוצ יז ןעמּוק סנענרָאמ-וצ
 :ז םנערפ .טיפ םענעכָארּבעצ ַא טימ רענייא ,גױא ןענָאלשעגסױא ןַא טימ
 ;נַא רעד ,טינ םהיא ליוװ ךיא -- ענייא טגָאז ?ןהעשעג ךייא טימ זיא סָאװ
 ןב יסוי ינר ןעפּור יז טקיש .װ .זַא .א טינ יז ליװ ךיא -- טנָאז רערעד
 טסָאה ּוד .טָאנ רעייא יװ ,טָאג ַאזַא ָאטשינ ןיא'ס :םהיא טגָאז ןוא אתפלח

 ךיא ּבָאה -- .טרעוסנעּביױל ןּוא ןעש ןיא יז ,תמא ןיא הרות רעיא ,טכער
 ,טייקגיניילק ַא רשפא ןערָאּפפױנּוצ סָאד זיא ריד  ייּב זַא ,טגָאזעג טינ ריד
 !ףוס-םי תעירק יװ גימכיו ױזַא סָאד זיא טָאג ייּב רעּכָא

 ד- 38 יה



 .הכמ רעד רַאפ האופר יד טקיש טָאנ 9
 םהל ארוב ןכ-םא אלא ,לארשי תא הכמ אוה?ךורב שודקה ןיא
 (.גי הלגמ) .הלחת האופר

 .ןעויוא ןיפיוא םציז'מ זַא ,ןעּבױא ןּופ) ּפָארַא טינ טקיש טָאג 0
 (.לעמיה ם'נופ ּפָארַא טינ טפרַאװ טָאג)

 (1 .וידי השעמ ךרבמ אוה-ךורכ שודקהו ,וידיב השוע םדא
 (נפתת ך"נ טוקלי

 זַא ,ףױרַאד ןעזייװ שרדמ ןּוא דומלת ןיא סעלעמש עגילהעצמוא {?
 ,ןעשינעפעשַאּב עקידעּבעל עלַא ןופ יװ ױזַא ,ןשטנעמ ם'נופ הסנרפ יד םגה
 םיּפע ביוחמ טייז ןייז ןּופ שטנעמ רעד רעּבָא זיא ,אוה?ךורב טָאג ןּופ ןעמּוק
 םהיא טקיש ןַאד טשרע ןּוא ,טײּברַא-דלעפ רעדָא הכאלמ ַא יצ ,ןּומ ּוצ
 ?םרעדַאּב ענענייא ענייז רַאפ ,ןײלַא ךיז רַאפ ןיולּב טינ ןּוא .הכרב יד טָאג
 רַאמ ןּוט ךױא סע זומ רע ,ןעטײּברַא ּוצ כיחמ שטנעמ רעד זיא ןעשינ
 ןעצנַאלפ טעװ ןּוא ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוק טעװ רהיא זַא, .רעמּוקכָאנ ענייז
  ףױרַאד ,(גכ--טי ארקיפ ...ץראה לא ואבת יכו-- *. . .רעמייּב ײלרעלַא
 2עג יױוַא אוה-ךורב טָאג טָאה סָאד ,(ח םישודק אמוחנת) שרדמ רעד טגָאז
 לומ (לארשי-ץרא) דנַאל סָאד ןעניפעג טעװ רהיא שטָאח :ןעדוי יד וצ טגָאז
 ןּוא גידייל ןעציז ןעּבײלּב רימ ,ןענָאז טינ רהיא טלָאז ,סטוג?סָאדלַא םימ
 רהָאי ליפיו :ןעגָאו טינ לָאז ןַאמ רעטלַא רעד .טינ רָאג ןעּוט טינ ןעלעוו
 ךיז סָאװ ּוצ ,ךיא ּכרַאמש ןעגרָאמ טָא !ןעּבעל ןעצנַאג ןיא ךָאנ ךיא לעװ
 ?נַאלּפ ןעניפעג טָאה רהיא יװ ױזַא .ןיינ ?ערעדנַא רַאפ ןעטייּברַא זּוא ןעגָאלּפ
 ךױא רהיא טלָאז ױזַא ,טיירגעגנָא ךייא רַאפ ןעּבָאה ערעדנַא סָאװ ,ןעגנוצ
 .רעדניק ערעײא רַאפ ןעטײרגנָא ןּוא רעמייּב ןעצנַאלפ

 אמוחנת) שרדמ רעד ךָאנ טגנערּב עיצַארטסוליא סלַא ןעגָאװצױזַא
 םהיצ (ןַאירדַאה) םונאירדא רסיק רעד :טָאדקענַא ןעדנענלָאפ (םישודק
 דרומ טָאה סָאװ ,דנַאל ַא ןענעקַא המחלמ ַא ןיא תוליח עסיורג טימ לָאמַא
 טהעטש רע יװ ,ןַאמ ןעטלַא רָאג ַא רע טהעז גידנעהעגיײּברַאפ .ןעזעוועג
 ;םֹונאירדא םהיא טנָאז .רעמייּב-ןענייפ טצנַאלפ ןּוא דלעפ ןיא טײּברַא רעד ייּב
 רַאפ טסשייּברַא ןוא ךיד טסנָאלּפ ןּוא טסהעמש ןּוא טלַא ןיוש טזיּב ּוד
 ,ןעפלעה .טָאנ רימ .טעװ ,ץנַאלפ ךיא ,ןקז רעד טרעפנע ,רסיק ינודא .ערעדנַא
 ,ןעגנּוצנַאלפ עניימ ןּופ תוריפ יד ןעסינעג ןײלַא ךָאנ ,ןייז הכוז רשפא ךיא לעװ
  ףהָאי ירד ךָאנ .ןעסינעג ןּופרעד רעדניק עגיימ ןעלעװ ױזַא -- שינ ּבױא
 טרָא עגיּבלעזסָאד ײּברַאפ טהעג ,המחלמ רעד ןּופ קירּוצ םּוא ךיז רע םרהעק
 רע ?רעקששיטלַא רעד טּוט עשזסָאװ .ןעּבעל ןקז םעד ךָאנ טפערט ןּוא
 סָאד טננערּב ,ןענייפ עטסגיטייצ ,עטסעּב יד טימ ּברָאק םענייש ַא ןָא טליפ
 ּוד סָאװ ,רעקשטיטלַא רענעי ךיא ןיּב סָאד טָא :םהיא טנָאז ןּוא רסיק םעד
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 טסייה רעטשרעּבױא רעד זַא ,ןהעמש ןעמ שָאל רעּבליז ןּוא דלָאג
 | | .ןהעג ךיז ּוצ

 (מ-ו תונאנ . ..בהִז אלו ףסכ אל טדאל ול ןיולמ ןיאש
 .סױרַא עטָאלּב רעד ןּופ וליפא טנייש דלָאג

 .דמ ןירדהנס) ;.היל ירק אסאו הומש אסא ,יפליח יניב יאקד אטא
 (.סדה ץלַא טּביײלּב ,רענרעד ןעשיווצ ךיז טניפעג סָאװ ,סדה ַאנ

 .רָאה ַא ריזח ַא ןּופ זיא טוג
 (:אי תועובש) (.רעױא ןַא לעמעק ַא ןּופ) .הנוא -- אלמגמ

 .(טרָאד סע זיא לָאמַא ,ָאד סע ןיא לָאמַא) גידכעלייק ןיא רלעג
 (חס ר"ב) .ינולפל ינולפ לש ונממ

 .םיפ יד ןּופ טפרַאװ ןּוא םיפ יד ףױא טלעטש דלעג
 | (.טיק םיחספ) .וילגר לע ודימעמש ,םדא לש ונוממ

 .סע טסייּב רהעמ ץלַא ,טצַארק'מ רהעמ סָאװ ,ץערק ַא יװ זיא גירקעג
 (.רעקרַאטש לָאמַא סָאװ טנערּביס :.ה .ד -- .רעייפ ַא יװ זיא תקולחמ א

 (.ז ןירדהנס) .חוור חוורד ןויכ ,אימד אקדבד ארוניצל אומד ארגח יאה
 סע טרעװ רעטייו סָאװ ,רעפַאװ לעדניר ַא ּוצ ךיילג זיא גירקעג
 - (.רעטיירּב ץלַא

 | .טדערעג ךיוא טסייה ןעגיוושעג
 (.ופ תומב ."אימד האדוהכ הקיתש,

 ר

 .טנימ ץרַאה סָאד סָאװ ,טלהעצרעד גוא סָאד
 | () ר"דמב) .ןוניא האטחד ירוסרס ירת אבלו אניע
 (.דניז יד ןּופ סרעלקעמ ייווצ ןענעז ץרַאה סָאד ןּוא גױא םָארע

 .רַאנ ַא -- לױמ םינּופ ,רַאה ַא זיא לױמ |י א טרָאװ סָאד
 (.ג ז"אד) .ךיפמ םאיצות אלש דע ,ךירבד ןד יוה
 (.לױמ םנופ יז טסגנערּב ּוד רעדייא ,דיײר יד רעּביא ליישרּוא)

 רַאפ טיּברַא ןּוא ךימ גָאלּפ ךיא סָאװ ּוצ ,טנערפעג רֹהָאֹי יירד רַאפ ךימ טסָאה
 ןעטכורפ יד ןײלַא ךָאנ סינעג ךיא ,ןעזעװעג הכומ ךימ טָאה טָאג ,העז .ערעדנַא
 ַא טכַארּבעג ריד ךיא בָאה ןעגיפ ּברָאק םעד טָא  ןּוא ,שיּברַא ןיימ ןומ
 יד ןעמהענּוצ םהיא ייּב לָאזימ ,טײל ענייז טלהעפַאּב .םונאירדא .הנתמ
 .ךילדנער ענעדליג טימ לופ ּברָאק םעד ןעּבעגקירּוצ םהיא ןּוא ןעגייפ



 רעדניק ,טנײמ סָאר) עלַאמױּב םנומ טײװ טינ טלַאפ עלַאּפע םָאה 0
 .(ןרעטלע יד ןיא ןעטָארעג

 (.גס תובותכ) .אתרב ידנוע ךכ ,אמיא ידבועכ
 :י .רסמ ַא ןיא םינפ טָאד 1

 (.דוס םעד םױא טגָאז םינפ םָאד)
 (אריס ןּכ -- גע ר"ב) .ערל ןיב בוטל ןיב ,וינפ הנשי םהא בל

 .ןרק סָאד ףױא טסע טנעצָארּפ סָאס 9
 (.ג ר"קיט .היליד אלדו היליד דנאמ אתובירב ףיזויד

 .ןשטנעמ םעד ךילרהע טלַאה דײלק סָאד 8
 (.גיק תבש) ."אתודבכמ, :אנמל ירק ןנחוי יבר,

 (."םלועב רזוחה לגלג .ךיז טהערד לעדער סָאה 4
 (.אנק תבש) .םלועב רזוחש ,אוה לגלג |

 .קידצ רעטסערג רעד טינ טהעטש ,הבושת-לעב ַא טהעטשיס ואװ טרָאד 8
 םילוכי םירומג םיקידצ ןיא ,םידמוע הבושת ילענש םוקמב

 (:דל תוכרכנ | .דומעל |
 .ןעמּונעג שינ טנעה יד ןעטלָאװ ,ןהעז טינ ןעלָאז ןעגױא ד 6

 / (.ח הטוס) .תואור ויניעש המכ אלא טלוש ערה רצי ןיא
 | .טגָאז לױמ סָאד סָאװ ,ןערעה ןעוומ ןרעױא יד 7

 (:כ הלגמ) (1.ךיפמ איצומ התאש המ ךנזאל עמשה

 ,ךמוא ךיפש המ ךינוא ועמשי :(חל ר"ב) שרדמ רעד שגָאז ךילנהע { !
 :עגַאז עטנַאקיּפ עדנעגלָאפ יד ןַארַאד טסעילש ןּוא

 ךעלקָאב טימ טלערנַאהעג טָאה ,רעטָאפ ם'ניבא םהרבא ,חרת
 ,ן'םהרבא רעּביא טזָאל ןּוא ןעגנַאנעגקעװַא רע זיא לָאמנײא .(רעמעגּבָא)
 .ןעפיױק ליװ ןּוא ןַאמ רערעטלע ןַא טמּוק .ןעפיוקרַאפ סָאד לָאז רע זַא
 גיצכעז רעדָא גיצפניפ ,רע טרעפנע ?ּוׁשזיּב טלַא יװ :םהרבא םהיא טגערפ

 רהָאי גיצכעז ןיוש זיא סָאװ ,שטנעמ םעד ּוצ זיא העװ :םהרבא טגָאז .רהָאי |
 ,גָאט ןײא טלַא טשרע ןיא .סָאװ ,טָאג ַא ּוצ ןעקיּב ךיז ליוו ןּוא טלַא
 ןּוא יױרפ ַא טמוק לָאמניא ףױא .קעװַא טהעג ןּוא רענעי ךיז טמהעשרַאפ
 רע ,םהיא טּכיג ןּוא להעמ:לעמעו לעסיש עסיױרג א ןעגָארטּוצ טגנערּב
 ,רעמַאה ַא םהרבא טמענ .רעשעג יד רַאֿפ ןנרק ַא ןייז בירקמ סָאד לָאז
 עלַא ןופ ןעמסערג םעד רעמַאה םעד טּביִג ןּוא רעטעג עלַא טּפַאלקעצ
 ,טנערפ ןּוא סָאד טהעזרעד ,םײהַא טמּוק רעטָאפ רעד .ןײרַא טנַאה רעד ןיא
 ױרפ ַא ?ןענעקייל ָאד ךיא לעװ סָאװ :םהרבא טגָאז ?ןהעשעג ָאד זיא סָאװ
 ןיז בירקמ סָאד לָאז ךיא ,להעמ-לעמעז לעסיש עסיורג ַא טכַארּבעג טָאה



 .טדָאטש ןייא ןיא טלעװ עצנַאג יד 8
 (:בי ק"ב) ."אוה דח אעראד אנדס, | :
 .(בוח? לעב ןעסיורג ַא יב טכיורּבעג טהעוו ןייז טינ ןענעז רָאה יד 19

 (:הס םירדע .ךשאר רעש רכומ התא וליפא
 .(רעטייוצ רעד ףױרַא ,רענייא טהעג ּפָארַא) רעטייל א זיא טלעװ יד 0

 (חס ר"כ) .הול הלעמו הזל דירומ . . . תומלוס השי עו בשוי ה"בקה
 | .רקפה שינ זיא טלעװ יד 1

 (א ר"כיא) ?תיאר רקפה לש םלוע יכו
 .רעדירּב ס'רעשּומ רעד ךָאנ ןעטָארעג בור'ס ןענעז ןהיז יד 2

 (.ק ב"ב) ."םאה יחאל םימוד םינב בור,
 .רעמַאה ן'מימ ךיז טנייװעג .קומ יד 8

 (:ונ ןימינ (' .שד שדד ןויכ ךליאו ןאכמ .

 =עג ַא יז ןעשיװצ טרעװ ,נירקמ סָאד ןיּב ךיא יװ ױזַא .רעמעג יד רַאפ

 םהעטש .םדוק ליװ ךיא טגָאז רענעי ,ןעסע םדוק ליװ ךיא טנָאז רעד .גירק
 טגָאז .עלַא ײז טכערּבעצ ןּוא רעמַאה םעד טמענ ,רעטסערג רעד ףיוא
 זענעק יצ ,ןעד ייז ןעסייוו ?רימ ןּופ קזוח טסכַאמ :רעטָאפ רעד ףױרַאד םהיא

 ,הברדא !טינ ךיז ןערהיר ןּוא טינ ןעסייו יז ,רָאנ ױזַא -- ?ןערהיר ךיז יז
 י!לױמ ן'יטימ טסנָאז ּוד סָאװ ,ןערעה ןרעױא ענייד ןעלָאז

 טָאה רע זַא ,(:ונ ןישינ) ארמג יד טלהעצרעד עשרה םושיט .ןּופ (!
 ןעכלעוו ןּופ ,ןײרַא תכורפ ןיא שדקמה תיב ןּופ םילכ עלַא ןעמּונעגפיױנּוצ
 ,םױר זײק ןעמונענטימ סָאד ןּוא ,ּברָאק ןעסױרג ןימ ַא טכַאמעג טָאה רע
 ַא ןעמּוקעגנָא ןיא ,םי ן'פױא גידנערהָאפ .ןעמהירַאּב וצ טימרעד ךיז ידכ
 ,רימ טכַאד'ס :רע טגָאז .ןעננילשרַאֿפ טלָאװעג םהיא טָאה ןּוא עלעװ עסיורג
 רע טָאה ן'הערפ .רעסַאװ ןיפיוא ,קרַאטש רָאנ זיא טָאג רעשידיי רעד זַא
 טציא ,רעסַאװ ןיא ןעקנורטרעד רע טָאה ן'ארטיס ,רעסַאװ ןיא ןעקנורשרעד
 לָאז ,רוכג ַא ךילקריוו רע זיא .רעסַאװ ןיא ןעקנירטרעד ךיױא ךימ רע לי
 2תב ַא ןערעה ךיז טוָאל ָאד .השכי רעד ףױא .המחלמ ןעטלַאה רימ טימ רע
 וּופ לעקינייא ןַא ,עשר ןב עשר ּוד :טנָאז ןּוא ,לעמיה ם'נופ םימש ַא ,לוק
 םּוק ,קומ ךיז טפּור סָאװ ,לשינעפעשַאּב זילק ַא ּבָאה ךיא !עשרה ושע
 מהילפ ,השבי רעד ףױא גידנעמוק !המחלמ טומרעד רהיפ ןּוא השבי רעד ףיוא
 .רהָאי ןעּבז חומ ןיא םהיא טרעױּב ןּוא ןײרַא זָאנ רעד ןיא קּומ ַא םהיא
 קּומ יד טרעהרעד ,(עדימש) עינשזוק ַא ןעּבענ יײּברַאפ רע םהעג לָאמנײא
 ,רע טגָאז ,טּוג .לימש טּביילּב ןּוא רעמַאה ןעגידנעּפַאלק ם'נופ לוק סָאר
 לָאז רע ,דימש ַא ןעמוק גָאט עלַא ךיו רע טוָאל .ףליה ַא ָאד ךָאד זיא
 רע .טָאה ,רעשייונ ַא ןעזעװעג םָאד ןיא .רעמַאה ן'טימ םהיא רַאפ ןעּפַאלק



 .ןעהור לָאז ּפָאק רעד ואװ ,ןעֶנ נָארמ םיפ יד 4
 ןמת יעבתמד רתאל ,"היב ןיברע ןוניא שיניא רבד יהולגר,

 (.גנ הכוס) .היתי ןוליבומ

 .תולספ טכַאמ תולד 8
 (:אמ ןיכוריע) . . .םדאה תא ןיריבעמ תוינע יקודקד

 ..טינ ךיוא תמא ןַא וליפא ןעמ טּבױלג רענניל םעד 6
 .ול ןיעמוש ןיא תמא רמוא וליפאש ,יאדב לש ושנע ךכ

 {.טפ ןירדהנסנ

 .דירי ַא יװ זיא ןעּבעל סנעשטנעמ מ םעד 187
 (.דנ ןיבוריע) .ימד אלולהכ הינימ ןנילזאד .אמלעד ..

 (.הנותח ַא יװ זיא טלעװ יד) -
 .טלעװ רענ עי ףוא קידצ םעד ,טלעװ ר ע ד ףוא טּוג טהעג עשר םעד 8

 ןהל עיפשמ . . . הוה םלועב םיקידצה לע םירוסי איבמ ה"בקה
 (:מ ןיש דיק) . ..הוה םלועב םיעשרל הבומ

 .תיבה:לעב םעד סױרַא טּבירש חרוא רעד 9
 (ומש לאקוחי טוקלי) .אתיב ירמל ןינפמ אייבתות

 רע זיא ,טינ טָאה רקש רעד ,ןעפָאלטנַא רע זיא םיפ טָאה תמא רעד 0
 1 .ןעּבילּבעג

 .(.דק תבשנ .חיכש אל אֵטשּוק ,חיכש ארקש
 (. ..ׂשיפ רעד .ראוו .ּפָאק םנּופ טקנישש שכעה רעד 1

 (.טל ןירדהנס) .תחרפמ .הכותמ ךרי |

 םהיא רע טָאה ,דּוי ַא ןעזעװעג סָאד ןיא ,זוז ריפ טלהָאצַאּכ רַאפרעד םהיא .
 ןיּב .אנוש םעד ןָא המקנ ַא טסהעז ּוד סָאװ ,טימרעד ךיד גינגַאּב :טגָאזעג
 טנײװעגּוצ ךיז קּומ יד טָאה ךָאנרעד ,ןעגנַאנעג ױזַא סָאד ןיא גָאט גיסיירד
 :טרָאװכירּפש סָאד ןּופרעד .טרעױּבעג רעטיװ ןּוא -- רעמַאה םינופ לוק םּוצ
 ."רעמַאה ן'טימ ךיז טנייװעג קּומ יד

 אטשוק, .טרהעקרַאפ דומלת רעד טגָאז לעטש רעגיּבלעזרעד ףױא ('
 יד ךױא .(םינ טהעטשַאּב ןעגיל ,טהעטשַאּב תמא) "יאק אֹל ארקש ,יאק
 ןעטנַאקַאּב םעד ןיא טכױרּבעג טרעװ 'םיפ ןייק טינ טָאה ןעגיל, זַא ,עזַארפ
 טניפעג שרדמ ןיא ןּוא דומלת ןיא ."םילגר ול ןיא רקש , :טַאטיצ ןעשיאערבעה
 יברד ב"א שרדמ ןיא רוקמ ןייז ןָא ןעזיװ עכנַאמ .טינ טַאטיצ רעד ךיז
 .םי ,בי ילשמ י"שר ןיא רוקמ ןעגיטכיר םעד ןָא טּביג ב וי ב ט ;אביקע
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 .ןעדייל רעגנּוה זּומ ,ןעּביײרט תוואג ליװ סָאװ רעד
 (.גל תבש) (1 .תוינע חורה:תוסנל ןמיס

 םהיא רַאפ ךיז ןעק'מ ,טנײמ סָאד) ןעניוא ךס ַא טָאה תומה-ךאלמ רעד
 .(ןעטלַאדַאּב טינ

 (:כ ז"ע) .םיניע אלמ אוהש ,תומה ךאלמ לע וילע ורמא
 .ןעועוװעג ןיא רע סָאװ טינ רעּבָא ,זיא רע סָאװ יא שטנעמ רעד

 (.ומ ה"ר) .העש התוא לש וישעמ יפל אלא םראה תא ןינד ןיא

 .טינ רעלהעמ ענעגייא ענייז טהעז ןּוא עג עסיורג טָאה שטנעמ רעד
 (.םענעי ייּב רָאנ ןעמ טהעז  תונורסחנ

 (ה--ב םיעגנ) ."ומצע יעגנמ ץיוח האח .םדא םיעגנה לכ;
 ןײלַא ךיז ןעק רע גנַאל ױזַא ,ןעּבעל גנַאל ױזַא רָאנ לָאז שטנעמ רעד
 .ןערהעגרעד

 (:בל הציננ . . .ורבח ןחלושל הפצמה :םייח םניא םהייח השלש
 | .רַאה רעד יװ ױזַא זיא תרשמ רעד
 (.תרשמ רעד ױזַא ,תוררש יד יו

 (בי ,טכ ילשמ) ( ?םיעשר ויתרשמ לכ ,רקשי רבד לע בישקמ לשומ

 .עטיּפָאל רעד ןּופ רעקעּב רעד ,עטיּפָאק רעד ןּופ טדער רעטסּוש רעד
 (םימפשמ רהוו) .לילמ ,היתונמואב לילמ דכ אנמוא

 .טָאג ּוצ סעיסנעטערּפ דימת טָאה קינ'לזמ-מילש רעד
 (ג--שי ילשמ) .ובל ףעוי יד לעו וכרד ףלסת םדא תלוא

 ןּוא םינפ סָאד ,לוק סָאד ,ןעשטנעמ ייּב ןעדישרַאפ ןענעז ןעכַאז יירד
 | -י ..הער יד

 (.חל ןיררהנסו .תעדבו הארמב ,לוקב ורבחמ הנתשמ םדא

 טנָאזעג טָאה בר סָאװ ,טרָאװ עטנַאקַאּב סָאד זיא דנעפערטּוצ (}
 .רַאפ םעד םענ ןּוא קרַאמ ןעטימ ןיא הליבנ ַא ּבָא רגיש :ץיאנהכ בר ּוצ
 סָאד ןּוא ןַאמ רעסיױרג ַא ןיּב ךיא ,אנהכ ַא ןיּב ךיא ,טינ גָאז .ןיול ןעטניד
 אמית אלו ,ארגא ליקשו אקושב אתליבנ טושפ) .רומ רַאפ ןעש טינ זיא
 (.ניק םיחספ) (.אתלימ יב אינסו ,אנא אבר ארבגו ,אנא אנהכ

 :הנקסמ עדנעגלָאּפ יד סױרַא (:ד ןילוח) דומלת רעד טגנירד ןּופרעד ( ?
 רעניד ענייז עלַא ןענעז ,טײקשלַאפ ףוא טרעה סָאװ ,רעגיטלעוועג ַא, בוא
 ײז ןענעז - תמא ףױא טרעה רעגיטלעװעג רעד בוא :אצמנ ,"םיעשר
 .םיקידצ
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 לָאמנײא יװ רעגרַא .ראוו טנעּבעגּבָא לָאמניײא זיא ןעגיוצעג לָאמײרד 01
 .(םנערבעגּבָא

 (.טל ר"ב) .שפנ רתאֹל רתאמ ,קולח תיבל תיבמ == |
 ַא ןערָאש ןעמ טָאה -- ךיז טהיצימ זַא -- זױה ּוצ זױה ןּופנ
 (.שפנ ַא -- רערעדנַא רעד ןיא טדָאמש ןייא ןּופ ,דמעה

 לעב ַא ןַאמערָא ןַא ,בנג ַא רשוע ןַא :טניפ טָאג טָאה ןעשטנעמ יירד 2
 | .ףאונ ןעטלַא ןַא ןּוא הואג

 ףאנמ ןקזו ,שחכמ רישעו ,האג לד :ןתלבוס תערה ןיא עברא
 (:ביק םיחספ) .(םנחב רוכצה לע .האגתמ סנרפו)

 ה
 .דשוח ךימ יז ןּוא ךילרהע ךימ טלַאה 8

 (ה ר"אד) ."והדשחו -- והדבכ,
 .בנג ַא יװ ךימ טיה ןּוא בר ַא רַאפ ךימ טלַאה 4

 (.ליפּוצ טינ רימ .יורטעג ןּוא לאירבג ךאלמ ן'רַאפ ךימ טלַאה)
 ןדנכמ יוהו ,םיטסלכ ךיניעב םידושח םדא ינב לכ והי םלועל
 - (םשנ (! .לאילמג ןברכ

 .םנייא ץלַא זיא םנייא טרעדנּוה ןּוא טרעדנוה 5
 האמ וקרפ הנוש המוד וניא :טרהעקרַאפ טגָאז דומלת רעד
 (:ט הנינח) .תחאו האמ וקרפ הנושל םימעפ

 ממוק סע :השעמ עדנעגלָאפ יד טריסַאּפ לָאמַא טָאה ן'עשוהי יבר (!
  ףױרַא םהיא טרהיפ ,ןעקנירט ןּוא ןעסע םהיא רע טּביג ,ןַאמ ַא םיּפע םהיא ּוצ
 רע ?ןַאמ רעד טוט סָאװ .רעמייל יד קעװַא טמענ ןּוא ךַאד ן'פיוא ןעפָאלש
 שובלמ א סנייז ןיא ןעכאז עלַא טקַאּפרַאפ ,טכַאנ עּבלַאה ףיוא טהעטש
 / סָאד טכערּבעצ ןּוא רע טלַאפ ,םעדױּבכַאד ם'נופ ןהענּפָארַא גידנעלעוו ןּוא
 ?ּפָארַא ןַא ןעניל םהיא ,טמערט ןּוא ייּברַאפ עשוהי יבר טהענ הירפ ץינַאג .קינעג
 ךיא - ?סנױזַא שטנעמ ַא טּוט ,םהיא ּוצ רע טנָאז ,קַאדייל .םענעלַאמעג

 טגָאז ,רעטייל יד ןעמּונעגקעװַא טָאה רהיא זַא ,יבר ,טסואוועג טינ בָאה
 .,טסּואװעג טינ טסָאה ,עשוהי יבר רעדיװ טנָאז ,קַאדײל .רעטע'גרה'עצ רעד
 =רָאפ ןעזעוועג רימ ןענעז ,ןעמוקעג טזיּב ּוד רָאנ ןעװ ,ןעטכעג טניז ןיוש זַא
 2ַאֹּב ומסלָאז דימת, :ןעגָאז ּוצ עשוהי יבר טנעלמ ןָא ןַאד ןּופ .גיטכיז
 ."ןילאילמג ןבר יװ ,דוככ ּבָא רעּבָא יז ביג -- םיבנג יװ ןעשטנעמ יד ןעטכַארט
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 .חויר ַא זיא טנַאה רעד ןּופ קזיה
 (!ףױלטנַא ןּוא ּפַאח -- קרַאמ ם'נופ ּפָארַא)

 (.גיק םיחספ) .ןיבז ךניבז ךערכא אלחדא
 .ףָאנ ריד טגיל (געװ ם'נופ) ּבױטש רעד גנַאל ױזַא ,ףיוקרַאפ)
 (.םיפ יד ףיוא

 | .הרצ ַא ןיא "יהיו, ַא ּואו
 (:י ןהלגמ) .רעצ ןושל אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ

 .טרהיפעגרעּביא ןעמ טרעװ ,טריגער ּבײװ סָאד ּואוו

 (דכ םילהת שרדמ) .אתרבד אתתאד ארד ךישח
 (.טריגער ּכײװ ַא סָאװ ,רוד סָאד ןיא טרעטסניפרַאפ)

 .טלהעפ טרָאד ,גירּביא ןיא'ס ּואוו
 (:חנ ןילוח) .ומד לוטנכ רתי לכ

 .טמַאשגנע ןייק ןיא טרָאד ,טּפַאשּביל ּואו
 (.ז ןירדהנס) .ןיביכש אריספסד איתופא אזיזע הוה ןיתמיחר יכ |

 ןעגעלעג רימ ןענעז ,ןעועװעג קרַאטש ןיא טפַאשביל סָאד זַאנ
 (.טרעווש ַא ןּופ ףרַאש רעד ףיוא

 .ױר ןעסע סָאד זיא טרָאד ,סניכעק ךס ַא ָאד זיא'ס ּואו
 . (.ג ןיבוריעג ."ארירק אלו אמימח אל יפתוש יבד ארדק,

 | .הכרב ויא טרָאד ,םולש ּואוו
 ."םולשה אלא .לארשיל .הכרב קיוחמ ילכ ה"בקה אצמ אל;

 (בי--ג םיצקוע)
 !.טעּב ןיא םהיא ךיז ט'מולח סָאד ,טַאהעג ןרעג טלָאװ רענייא סָאװ
 (.טכַאנ יב ךיז שמולח סָאד ,:ָאט ייּב טדער'מ סָאװ

 (:חנ תוכרב) (:.ובל ירוהרהמ אלא םדאל ול ןיארמ ןיא

 ,טגָאז רהיא :איננח ןב עשוהי יבר ּוצ לָאמנײא טגָאז רסיק רעד (!
 טעוו'ס -- ? ן'מולח רימ ךיז טעװ סָאװ ,רימ עשזגָאז ,גולק רהעז טנעז רהיא זַא

 םיריזח טטסּביײרט ןּוא םייסרפ יד ייּב ךוטסַאּפ ַא טזיּב ּוד זַא ,ןימולח ריד ךיז

 ןעצנַאג ַא טרעלקעגכָאנ סָאד רסיק רעד טָאה .ןעקעמטש םענעדליג ַא טימ

 .טמולחעג םהיא סע ךיז טָאה טכַאנ ייַּב ןּוא -- גָאט

 .ן'לאומש טגערפעג רובש ךלמ רעד לָאמַא טָאה עגַארפ עכיילג יד
 ךיד ןעּבָאה רעמיור יד זַא ,םולח ןיא ןהעז טסעװ ּוד :םהיא רע טגָאז

 יד 46 --



 .ךָאנ רע טגָאז םָאד ,טרעה דניק ַא טָאװ 4
 (.ןעיּפש עגנּוי ןעּוט ,ןעייק עטלַא סָאװ

 (:ונ הכוס) .הומיאד וא הוכאד וא ,אקושב אקוניד אתוש

 .רעטלע רעד ףױא טקילנַאֿב סָאװ ,ךלמ םעד זיא ליואװ 5
 (!.חילצה אל ותונקזבו חילצה ותונמקבש ,ךלמל ול יױא

 (וצקתת ך"נ טוקלינ |

 ?ןייטש ןיא ּפָאק ן'טימ יצ ,ּפָאק ןיא ןייטש ץטימ יצז ,קולח רעד זיא סָאװ - 6
 -- אפינ לע ארדיק הלפג ,ארדיקל יװ -- ארדיק לע אפיכ הלפנ

 (. ר"פא) .ארדיקל יװ -- ךכ ןינו ךכ ןיב .ארדיקל יװ

 .רע טָאה םינפ ַאוַא ,ןעמָאנ ַא רַאפ טָאה רענייא סָאװ 7
 (.םינפ ַאזַא ,ןעמָאנ ַא רַאפ םָאװ)

 (.ו ןישי) .ךלימ ןיאדסיחו ,ךמש אדסיח
 .  (.גידעגג ןענעז דיר ענייד ןּוא (דָאנג) אדטיח טסייה ּודנ

 .גנּוצ רעד ףיוא ן'רוכש ַא ייּב זיא ,גנּול רעד ףוא ןרעטכינ ַא יב םָאװ 8
 (:הס ןיבוריע) ."דוס אצי ןיי םנכנע

 ..טּוג םתסה ןמ ןיא ,טּוט טָאג סָאװ 9
 (.ןעטּוג םּוצ ןענעלסיוא גגידלַא לָאז ןעמנ

 ?."דיבע בטל אנמחר דינעד לכ, :רמול ליגר םדא אהי םלועל
 (:ס תוכרב) .

 ןּופ רענרעק עטרַאה ןעלהָאמ וצ ,טײּברַא ןַא ןעּבעגעגּבָא ריד ןּוא ןעגנַאפעג

 ,טרעלקעג גָאט ןעצנַאג ַא רע טָאה סָאד .להימ רענעדליג ַא טימ ןעלטיימ

 0 .טימולחעג טכַאנ ייּב םהיא סע ךיז טָאה

 ,רעטרעװ יד סָאד ןענעז לעטש רעטנהָאמרעד רעד ןיא שרדמ זיטיול (

 .הימרי .שדקמה תיב ןברוח ן'תעשב טגָאלקעג ,לוכיבכ ,טָאה טָאג עכלעוו םימ
 קחצי ,םהרבא תונא יד טקעװענפיוא -- להעפַאּב סטָאנ ףױא -- טָאה איבנה

 .ןברוח םעד ןענײװַאּב ּוצ ידכ ,םירבק ערעײז ןּופ ונבר השמ ךיוא ןּוא בקעיו
 ,שדקמה תיב ןּופ ץַאלּפ ןיפיוא ןעמּוקעגנָא יז ןענעז ,הימרי טימ ןעמַאזּוצ עלַא
 טָאג זַא .ןרעדנַא םּוצ רעױט ןייא ןּופ יז ןרעדנַאװ גידנענייוו ןּוא גידנעגָאלק
 ךױא ןּוא קַאז ַא ןּוטעגנָא ,לוכיבכ ,רע טָאה ןהעזרעד ייז טָאה אוה-ךורב

 רע טָאה דנענּוי ןייז ןיא סָאװ ,ךלמ םעד זיא העװ, :ןעגָאלק ןעּבױהעגנָא) -
 ,קוספ רעישוריפכ ַא ,טינ ןעוע "!טקילגַאּב טינ רעטלע רעד ףיוא זּוא טקילנַאּב
 (.ןעגָאז טרָאטעג ,םינ רָאג רעטרעװ עכלעזַא ןעמ טלָאװ ,שרדמ רעד טקרעמַאּב

 .טכַאנ רַאפ ןעמּוקעגנָא .געװ ןיא ןעגנַאנעג לָאמַא זיא .אביקע יבר (* = |
 .םינ טמּוקַאּב ןּוא רעגעלטכַאנ ףױא אינסכא ןַא רע טעּב ,טדָאטש א ןיא



 .שינ דומ ןייק זיא ,ןעסייװ יירד סָאװ - 0
 .אשיב אנשיל םושמ ,הב תיל ,אתלת יפאב ארמאתמד אתלמ לכ

 -{.זֹט ןיכרעג |
 טמּוק רענײא ןעװ) ?תורכקה תיב ן'פױא ןּוט ּוצ ןהכ ַא טָאה סָאװ 1

 | .(טרָא ןעגיסַאּפמוא ַא ןיא
 (ה ר"כ) ?תורבקה תיבב ןהכ האר ימ
 ('?תורבקה תיבב ןהכל המ, :ןעמ טגָאז ךילטנייוועג

 מימ טינ ןעמ טמעג סָאד ,טלעװ ר ע ד ףױא ןָא טינ ךיז טיירג'מ סָאװ - 2
 | .טלעװ רע נ עי ףױא

 הרות אלא ...ול ןיולמ ןיא םדא לש ותריטפ תעשנש ...
 (ט--ו תובא) .דבלב םיבוט םישעמו

 .(רעהעטשרָאפ) סנױפ ַאזַא ,הלהק ַא רַאפ סָאװ 8
 (.זי ןיכרע) .ורוד יפל סנרפ

 .(גירּביא יא ליפוצ סָאװ) גירּביא זיא ּוצ סָאװ 4
 (.טכ ןירדהנס) ."ערוג ףיסומה לכ,

 ?םַאפ ןעטכעלש ןיא ןייװ ןעטּוג ם'נופ סױרַא טמוק סָאװ 8
 (ו תינעת) (1 .רעוכמ ילכב הראיפמ המכח

 טהעג ןוא -- "ןעמּוג ּוצ ןיא ,טּוט טָאג סָאװ גנידלַא, :ףױרַאד רע טגָאז
 ןעקעוווצפיוא ףיוא) ןהָאה ַא ךיז םימ רע טָאה סָאהעג .דלעפ ן'פיוא ןעפָאלש
 טשעלרַאפ ןּוא זָאלּב ַא דניװ ַא טּוט -- טכיל ַא ןּוא לעזייא ןַא ,(גָאטרַאפ
 ביל ַא טמוק ,ןהָאה םעד ףױא טסערפ גּוא ץַאק עדליװ ַא טמּוק ,טכיל סָאד
 טָאג סָאװ ,גנידלַא, ,זיא רעגייטש ןייז יו ,רע טגָאז .לעזייא סָאד טקיצרַאפ ןּוא
 טדָאטש יד רעּבױר ןעלַאפרעּביא טכַאנ רעניּבלעזרעד ןיא ."ןעטּוג ּוצ זיא טּומ
 בָאה :אביקע יבר ןַאד טגָאז .טפַאשנעגנַאפֶעג ןיא קעװַא עלַא ןערהיפ ןּוא
 ,םומ אוה:ךורב שודקה םָאװ גנידלַא , :טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,טכער טינ ךיא
 טלָאװ רעדָא ,טדָאטש ןיא טגיטכענעג ןעזעװעג ךיא טלָאװ "!ןעטּוג ּוצ זיא
 ןעטלָאװ ,ןענירשעג !לעזייא סָאד ןּוא טעיירקעג ןהָאה רעד ,טנערּבעג טכיל סָאד
 ךיא ןיִּב רעּבָא ױזַא ,ןעגנַאפעג ךױא ךימ ןּוא טקרעמַאּב ךימ רעּבױר יד
 | : .ןערָאװעג לוצינ

 ,איננח ןב עשוהי יבר ּוצ לָאמניא טנָאז רעטכָאמ ס'רסיק םעד (' |
 רעסואימ ַא ןיא המכח ענעש ַא, ,שטנעמ רענעש ןייק טינ ןעזעװעג זיא רעכלעוו
 ענעמייל ןיא ןייוו ןעמ טלַאה רעטָאפ ןייד ייּב :רהיא רע טגָאז ףױרַאד "!ילכ
 ?ןײװ ןעמ טלַאה ןעד םילכ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,יז טרעפנע ,יאדווא ?םילכ
 טסַאּפעג טלָאװ ,עשוהי יבר טגָאז ,טנעז רהיא יװ טייל עסיורג עכלָאזַא רַאפ
 םעד סע טגָאז ןּוא יז טהעג .םילכ ענעדליג רעדָא ענרעּבליז ןיא ןעטלַאה

 קד 45 שי



 .ןעמ ןיא רעגרַאק ץלַא ,דרעװימ רעכיײר סָאװ 6
 (.ומ  ןילוח) ".ןיצמקמ = םירישע,

 .ךלימ רעד סיוא רָאה ַא יז - 7
 .(ח תוכרב) .אבלחמ אתניב לחשמכ |

 .דייר סָאמ ןיינ ןעּבָאה רעבייו - 8
 (:שמ ידיק) .םישנ זלטנ העשת ,םלועל והרי החיש ןיבק הרשע

 | .קלָאפ רעדנּוזַאּב ַא ןענעז רעּבייװ - 9
 (.בס תבש) .ןה ןמצע ינפב םע םישנ |

 .גיצעּביז ּוצ ןעמ זיא ױזַא ,ןעּביז ּוצ זיאימ יו - 0
 (:ט ק"מ) .תיש תבכ ןיתש תב

 | - .תועד ליפ יװַא ,ּפעק ליפיו 1
 (.חנ תוכרב) .הול הז המוד םתעד ןיאש' . .

 : .ןערָאװעג בורח שדקמה תיב סָאד זיא םנח תאנש ןעגעװ 9
 .םנח תאנש וב התיהש ינפמ ?ברח המ ינפמ ...ינש שדקמ

 (:ט אמוי)
 - .(1רסיק ם'נופ רעכייר ךָאנ .ךיא ןיּב ,רסיק ןיִ ךיא ןעװ 8

 (:ז הלגמ .תיחנ אֹל היראוצמ אלוקיד ,יוהיל אכלמ האלקח יא
 ּברָאק םעד ּכָא טינ רע טנעל ,גיגעק ןערעװ לָאז רעױּפ רעד ןעוו
 ר יה (.ודלַאה םינופ

 ןעּבָאה לעװיטש :ידארַאּפ) ןעניױא ןעּבָאה ןעסַאג ,ןרעױא ןעּבָאה טנעװ 4
 | .(ןרעיוא

 (בל ר"קיו) .ךרדל םינזא ",לתוכל םינזא,
 .טינ ןעמ טדער ,טסע ןעמ ןעװ - 8

 (.ןעדער טינ ןעמ רָאט ,טסע ןעמ זַא) == -
 (:ה תינעת) ."הדועטב ןיחישמ ןיא,

 זיא -- םילכ ענעדליג ןּוא ענרעּבליז ןיא ןייװ םעד רעּביא ןעמ טסיג ,רעטָאפ
 רע טנערפ ,רסיק םעד סע טלהעצרעדי'מ .ןּוא ןעמ טמּוק .ןערָאװעג רעױז רע
 טנָאז ?ןּוט ױזַא טסלָאז ּוד ,שגָאזעג ריד סע טָאה רעװ :רעטכָאש יד רעּביא|

 רַאמ :םהיא טנערפ ןוא ןעפּור םהיא רע טזָאל .איננח ןב עשוהי יבר :יז
 ױזַא :רע טרעפנע ?ןעכַאמ ּוצ סָאד ,טגָאעג רהיא ּוד-טסָאה סיּפע סָאװ
 !טנָאועג ר היא ךיא ּבָאה ױזַא -- טגָאעג רימ טָאה יז יװ

 ןירָאװ, . ..דמלמ ַא טגָאזעג לָאמַא טָאה ,ןעמ .טלהעצרעד ,ױזַא (!
 יי .ןעּבענעגוצ רע טָאה ,"ךיוא טלענקעגּוצ א טלָאװ ךיא

 4 ר = יז 49 --
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 .ּבָא יז טיג ןּוא האיצמ ַא טניפעג ןַאמערָא ןַא וַא ?טָאג ךיז טיירפ ןעוו
 .הילעבל הדבא ריזחמה ינע לעו . . .םהילֲע ןירכמ ה"בקה השלש

 (.גיק םוחספ) |
 רעטלע רעד ףױא דרעװ ,אכוסו ללוז ַא טנעגוי רעד ןיא זיא'ס רעװ
 | | .רעלשעּב ַא

 (.חי ר"קי .ףסכה תא הקירמו בהזה תא הלכמש ,,תהגרג
 .ןיירא ןיילא טלַאפ רעד ,ןרעדנַא ןַא רַאפ ּבּורג ַא טּבָארג'ס רעװ

 (מ--ז םילהת) .לעפי תחשב לופיו והרפחיו .הרכ רוכ
 .תבש טינ טָאה רעד ,תנש ברע ןָא טינ ךיז טיירג'ס רעװ

 (.ג ז"ע) "ל תבשב לכאי ןכיהמ ,תבש ברעב חרט אלש ימ;
 ןייק ןעמ רָאמ עד רַאפ ,החפשמ רעד ןיא םענעגנָאהעג ַא טָאה'ס רעו
 .ןענהָאמרעד טינ קירטש

 (.ןעוייװ טינ ןקעטש .ןייק ןעמ| רָאט ,טנּוה םענעגָאלשעג ַא רַאפנ
 .אתניב ףוקז ,הירבחל יל אמינ אֹל ,אתקוידב הפיקז היל ףיקזד

 (:טנ מ"ב) |
 .רעדָא עשירוי ןייק ךיז ןיא שינ טָאה רעד ,השוב ןייק שינ טָאה'ס רעװ

 .יניס רה לע ויתובא ודמע אלש עודיכ ,םינפ תשוב ול ןיאש ימ
 (.כ םירדנ | יב

 ,ץרַאה ןיא תונמחר ןייק ןּוא םינפ ןיא השוב ןייק טינ טָאה'פ רעװ
 .ןעדּוי ןּופ סױרַא טינ טמוק רעדו

 םהרבא לש וערזמ וניאש עודיכ ,תוירבה לע םחרמ וניאש לכ
 (:ג הציב) .וניבא

 .רעטּומ עכילרע ןייק ,טַאהעג טינ טָאה רעד ,השוב ןייק טינ טָאה'ס רעו
 (:גפ מ"ב) (+ אוה אעישר הנימ עמש ,יאה ילוכ ףיצחדמ

 .ןענערפ טינ חקמ ןייק לָאז רעד ,עגישעק ןיא טלעג ןייק טינ טָאה'מ רעװ
 (:ביק םיחספ) .םימד ךל ןיאש העשב ,חקמה לע דומעת לא

 .ערעדנַא ףיוא תונמחר ןעבָאה זּומ ,ךיז רַאפ תונמחר ןעּכָאה ליוו'ס רעװ
 (.אנק תבש) .םימשה ןמ וילע ןימחרמ ,תוירבה לע םחרמה לכ

 .ןייז טינ תודע ןייק ןעק ,סַאג רעד ףיוא טסע'ס רע
 (:מ ןישודיק) .תודעל לוספ .. .קושב לכואה

: 

 יד '...הנימ עמש ,יאה ילוכ ףיצחדמ, :טכױרּבעג ךיוא טרעוו )1
 ."אוה רזממ, ןעטײטַאּב ךעלַאטניּפ
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 .לױמ ם'נופ טינ טקניטש םעד ,לעגָאנק ןייק טינ טסע'ס רעוו
 אהיש ידכ ,רחא םוש לכאיו רווחי ,ףדונ חירו םוש לכאש ימ
 (.אנ תוכרב) ?ףדונ חיר

 .ןעקעטש ַא ןעמ טמענ םעד ּוצ ,קניװ ןיםיוא טינ טהעטשרַאפ'פ רעוו

 (.טינ ךיוא ןעקעטש ַא טפלעה רַאנ םעד ,טרָאװ ַא טפלעה ןעגּולק םערג
 (.אריס ןכד אתיב אפלא) .אויימרוכב .איטשל ,הוימרב אמיכחל
 (.רעמַאה ן'טימ רַאנ םעד ,קנואװ ן'טימ ןעגּולק םעד)

 .ךיז טניימ רעד ,ךיז טלהיפ'ס רעוו
 (.ע ןישודיק) ".לסופ ומומב . . . לוספ לסופה לכ,

 .טניירפ ַא זיא טפָארטשיס רעװ ,טנייפ ַא זיא טלעכיימש'ס רעו
 (.טכ ג"רדא) ךחבשמה תא אנשו ךחיכומה תא בוהא

ֹ 
 .ןייז לּופ !טינ החמש ןייק ןעק ,ןערָאװעג בורח יא שדקמה תיב סָאר טניז

 .אוה?ךורכ שודקה ינפל קוחש ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ
 6 ז"עג

 ח
 | !טליג אפצוח

 (.הק תבש) ."ינהמ אימש יפלכ וליפא אפצוח,
 / 1(  .תובא תוכו ןּופ רעסעּב זיא ןוי תמכח

 .דמעל תוכא תוכז לוכי ןיאש םוקמב ,תדמוע הכאלמ תוכז
 -(.גי אציו אמוחנת)

 ַא ןיא ןערהָאפרַאפ לָאמנײא ןיא ,ןעמ טלהעצרעד ,הלנעגלעב ַא ('
 רעד ןיא .ןעגָאװ ןּוא דרעפ ןעּפעלשסױרַא טנָאקעג טינ טָאה ןּוא ןײרַא ּפמוז
 ,ןעפלָאהעג טינ רָאג רעּבָא טָאה'ס ,תובא תוכז עלַא ןעפּורעגנָא רע טָאה טו
 ןָא טרהָאפ לָאמנײא ףױא .טרָא ם'נופ ןערהיר טינ ןעגָאװ םעד ןענעק דרעפ יד
 פָארַא ךינ רע טגנירּפש ,סָאד טהעזרעד רע יװ ױזַא ןּוא ,ןוי רעשנוזעג ַא
 ?ױזַא טרהיר ,ןעלסקַא עטנוזעג רָאּפ ַא ענייז רעטנוא טלעטש ,ןעגָאװ ןייז ןּופ
 .ןעסיורד ןיא ןעגָאװ ןּוא דרעפ ןענעז דלַאּב ןּוא -- טרָא ם'נופ ןעגָאװ םעד םּורַא
 ?תוכז ענייז ןעּבָאה סָאװ-רַאפ ט'שודח'רַאפ רהעז ךיז טָאה הלגע:לעב רעד
 דעמּוקעג ָאזלַא ןיא רע !ָאי "המכח, ם"וי םעד ןּוא ןעפלָאהעג טינ תובא
 ."תובא תוכז ןּופ רעסעּב זיא ןוי תמכח, זַא ,הנקסמ רעד ּוצ

 4 -- 51 יד
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 ךיז טלעטש סָאװ ,םענייא ןּופ טכױרּבעג טרעוו .רשכ לסיפ-ריזח
 יי | | (.ןעמּורפ ַא רַאפ םױרַא

 ינואר :רמולכ ,ויפלט טשופ אוה ,ץנור אוהש העשב הז ריזח
 (חס ר"כ) !רוהט ינאש

 ט
 .דניק סָאד ּפָא טמּוק ,דניז סעמַאמ:עטַאט

 (ה--כ תומש) .םינב לע תובא ןוע דקופ
 .ךָאנ רע טליּב ,סטוג טנוה ַא וט

 (דכ ר"ב) .ךל יטמי אֹל אשיבו דינעת אֹל שיבל אבט
 .הור:ּוצ ןעזָאל ךיד ןעמ טעװ ,טינ םטכעלש ןיק םענייק וט

 - (.אל תבש) .דינעת אל ךרבחל ינס .ךלעד =!
 (ךַאז רעד ּוצ טינ טדערימ זַא) .ןעשקָאלב ול הדוהו ןישחב ונעט

 (:דל ק"ב) ."םירועשב ול הדוהו םישחב ונעט, :ידָארַאּפ

- 

 - !ּבױלג -- יתאצמו יתעגי
 (:ו הלגמ) ."ןמאת  יתאצמו יתעגי, = |
 | | - .ליקעּפ ןייז טָאה דּוי רעדעי

 (ןתת ך"נ טוקל .ןירוסי אלב םלועב םדא ןיא
 .דנילּב ךיז ףוא זיא שטנעמ רעדעי

 (:הק תובותכ) .ומצעל הבוח האור םדא ןיא
- 

 רעמײװ ץלַא ,ךָאנ םהיא טהעג'מ רהעמ סָאװ ,ןעטָאש .ַא יװ ןיא דובכ !
 | : | - .רע טפױלטנַא

 - (חדנאה רפס) (:."ונממ חרוב דובכה ,דוככה רחא ףדורה לכ,

 ,דומלת ןיא טינ רמאמ רעד ךיז טניפעג םרָאפ רעגיזָאד רעד ןיא
 טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,ךױרּבעג-ךַארּפש ןיא רעּבָא רַאפרעד -- שרדמ ןיא טינ
 טױל רמאמ רעד ןיא שריאורטסנָאק (?'זגנוקרעמנַא העמ .ןעפַאשעג ןיילַא ךיז
 ,הררש רחא ףדורש ימ לכ, :(ג ארקיו אמוחנת שרדמ ןיא .ןעכילנהע ןַא
 ןױש רֹע שרעװ קילַאיביקצינבר ןּופ הדגאה רפס ןיא ."ונממ תחרוב הררש
 .ךּורּפש-סקלָאפ ןּופ חסונ ם'ניא טכַארּבעג
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 .ןעפָאה רע לָאז ,ןעפָא ןעגוא יד ךָאנ טלַאה שטנעמ רעד ןמז לכ
 (.ט תוכרב ימלשורפ .הוקת ול שי ,יח םדאש ןמז לכ

 .(םיריזח םידיגנ טרפבו) םירזממ רהטמ בהזו ףסכ
 (.אע ןישודיק) .םירזממ רהטמ ףסכ

 .הרז הדובע זיא םעכ'

 (מ קרפ םלועל שרדמ) .הרז הדובע דכוע ולאכ ,סעוכה לכ
 .המהב ַא רַאפ ןשטנעמ םעד ןעכַאמ .המחו םעכ

 (:וס םיחספ) .ונממ תקלתוסמ ותמכח -- אוה םכח םא ,סעוכש םהא

7 
 .ןעגרָאמ ףױא טָאג ןייק טינ טָאה סָאװ ,ןענרָאז רע ד ךיז זָאל

 ינטקמ הז ירה -- רחמל לכוא המ רמואו ולסב תפ ול שיש ימ
 (:חמ הטוס) .הנמא

 .ןעמּוק ריד ּוצ רע טעװ ,דובכ םעד ךָאנ טינ ףױל
 6:ג' ןיבורע) .וירחא תרזחמ הלודג ,הלודנה ןמ חרובה

 .ןעגרָאזַאּב טנייה טסנעק ּוד סָאװ ,ןעגרָאמ .ףױא בָא טינ געל

 (ד--ב תונא) .הנפת אֹל אמש ,הנשא הנפאשכל רמאת לא

8 
 .ןײלַא ךיז רָאנ ,ּפָא טינ םענייק ןעּברַאטש ביי ןּוא ןַאמ

 .הלעבל אלא התמ השא ןיאו ,ותשאל אלא תמ שיא ןיא
 (:בכ ןירדהנס)

 .ןעגעלנירַא טינ ןירַא לױמ ןיא רעגניפ ןייק םהיא ףרַאדַאּב'מ
 - (.בנ תובותכ) . . .היניש ןיב עבצא ןתונ אוה =

 .טָאג רַאפ יװ ,ןעשטנעמ רַאפ ןייז אצוי רהעמ ףרַאדַאּבימ
 .םוקמה ידי תאצל ךירצש ךרדכ ,תוירנה ידי תאצל ךירצ םדא

 (ה--ג םילקשנ
 / .הבוט רעד רַאפ ריד שקנַאד'מ

 (.תובוט יד לחומ ריד ןיא'מ) |

 620 תבש) ('."ירזיחא ידשו ךתובימ אליקש,

 םיורּב טרָאד ןיירא זױה ַא ןיא ןעגנַאגעגנײרַא לָאמַא זיא יורפ ַא (}
 קערש רַאפ .ןעליּב ןעּבױהעגנָא ןּוא ןעלַאפַאּב יז טנּוה ַא טָאה ,ןעקַאּב ּוצ -
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 .ןעשקָאל דגנכ הדמ
 (.צ ןירדהנס) ."הדמ דגנכ .הדמ, :ידָארַאּפ

 .ןעקַאנק ןייצ יד יװ ,ןעקַאג יד ךָאנ טנעקרעדימ
 (.בנק תבש) .ירגינב חכשתו יככב קוד
 (.םיפ יד ןיא ,חוכ ,ןעניפעג ּוטסעװ ,ןייצ יד שימ ייק

 .ןייּב ַא טנוה ַא טפרַאװ'מ
 (:הנק | תבש) .אבלכל אצמוא ידשמל אערא חרוא

 !ךיד ףָארטש ,חיכומ
 (:זט ןיכרע) .החכות לבקמש הזה רודב שי םא ,ינא המת

 | .ןענ'כוד םיגהכ ּואװ ,ןעקּוק טינ רָאשמ
 העשב םינהכבו ... תוהכ ןיניע םירנד השלשב לכתסמה לכ
 - גוט הגינח) .ןכודל םילועש

 .ןעמ טרעװ ױזַא ,ןוט ּוצ טָאה'מ שטנעמ ַא רַאפ סָאװ שימ
 (.המ ןילוח) .רוהט -- םירוהט םע ,אמט - םיאמט םע ןכוש

 .רע טָאה םינמ ַאזַא ,ןָא םענייא טקוק'מ גוא ןַא רַאפ סָאװ טימ
 .אתוכז היל יזח אל -- היל ינסד ,אבוח יל יזח אל -- היל םיחרד
 ןעמ טָאה ,םטכעלש ןיק טיג ןעמ טהעז -- ביל ןעמ טָאה)
 (:הק תובותכ) (.סטּוג ןּוק טינ ןעמ טהעז -- טנייפ

 .טינ ןעמ טפָארטש רעטיד יײװצ טימ
 (.ד תוכמ) .הקול וניא םלשמה לכ

 ..םידדצ ערייב ןערעהסױוא זומ ןעמ
 :לעב אביש םדוק יד ?לעב ירבד עמשי אלש ,ןיד2תיבל הרהזא
 (:1 ןירדהנס) .ורבח ןיד

 .רַאנ םּוצ ןעכַאמ לָאמַא ךיז זּומ ןעמ
 (ו--ה תוידע) ...ימי לכ המוש ארקהל יל בשומ

 .םינ ןעטדַאש םיער םישעמ ,טינ ןעפלעה םיבוש םישעמ

 "ךוקחר ךישעמו ךוברקי ךישעמ, :טרהעקרַאֿפ םגָאז דומלת רעד

 --ה תוידעג

 קערש :תיבה לעב רעד רהיא טגָאז ..שרהירעצ רהיא ןיא דניק סָאד ךיז טָאה
 םינ ָאולַא ןעק רע -- לעגענ ןיק טינ ,ןייצ ןייק יטיג טָאה רע ,טינ ךיז
 ףױא יז ףרַאװ ןּוא תובומ ענייד םענ, :ורפ יד טשנָאז .ןעצַארק ינ ,ןעסייב
 .טרהירעצ ןיוש ךיז טָאה דניק טָאד ,טעּפש ּוצ ןיוש זיא'ס "!רענרעד יד



 .ףכומ ןיק שינ ,הנוק ןיײק שינ :רחוס ַא טגָאעג םניטשימ 66

 | 6:מ מ"ב) ?ירקיא ארגת ןיבוו ןבו |

 .(לזמ-םילש םּוצ לָאמַא ,ןעשּוג םּוצ לָאמַא) יילזמ .הנשמ םוקמ הנשמ} 6

 (דמ ר"כ) ( .םוקמ יונש ףא . . . תוער תורזג ןילטכמ םירבד השלש

: 

 .חקמ טּבײלּב חקמ ,רַאנ טּבײלּב רַאנ 987

 (:בנק ב"ב) .םולכ ןינק רחא ןיא

 .ַאּפ ַא יא ,ןָא ןעּבױא טציז טָאװ רעכילשיא שינ 8

 .ומוקמ תא דנכמ םדאה אלא ודנכמ םדא לש ומוקמ אל
 (:אכ תינעת)

 | .םנ ַא ךיז טפערט םירופ עלַא םנ 9

 (:1 םיחספ) ."אסינ שיחרתמ אמוי לכ ואל;

 ..ןענױלפעג טינ ,ןעגױמשעג שינ 990

 .(ןמ הטוס) 43 הוה םיבוד אלו ,הוה רעי אֹל

 | (.ןערעּב ןייק שיג ,דלַאװ ןייק שינ

 .בנג ַא ןיא ךָאל רעד רָאנ ,בנג ַא ןיא זױמ יד שב 1

 (.המ ןיטיג) .בנג ארוח אלא ,בנג ארבכע אל

 יד טדנעש שטנעמ רעד רָאנ ,שטנעמ םעד טדנעש הכאלמ יד טינ 9

 | .הכאלמ
 (:טמ םירדנ .הילעב תא תרבכמש .הכאלמ הלודג

 .ןמח תאנש רַאפ רָאנ ,יכדרמ תבהא רַאפ טנ 8

 .ןמה תא ואנשש ינפמ אלא ,יכדרמ תא ובהאש ינפמ אל
 (.זט הלגמ)

 ,תורנ עטכעלש לטבמ ןענעז ,שרדמ רער טגָאז ,ןעכַאז יירד (1

 "רַאפ ךיוא :טגָאז ףסוי רב אנוה בר .הנושת וּוא ,הקדצ ,הלפת :ראווצ ןּוא

 ךױא :ןעגָאז עכנַאמ .םיבו םישעמ ןּוא (םש יונש) ןעמָאנ םעד ןרעדנע

 ןעכַאז עטנעכערעגסיוא סקעז עלַא ןּופ .(םוקמ יונש) טרָא סָאד ןרעדנערַאפ

 ?ליּבעג ןּופרעד ןּוא עטצעל סָאד ןעמונעג טרָאװכירּפש עשידיי סָאד טָאה

 0 ."לזמ הנשמ ,םוקמ הנשמ, :חסונ ןעשיאערּבעה םעד טעד

 ."רעי אלו םיבד אל, :חסונ םענענייא ןַא ןיא טכיורּבעג ךיוא טרעוװ (?

 חיי 55 ---
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 .(טינ .טסַאפ ןּוא .שינ  ע'בנג) ײטסַאפ .עינ ,ײװנַאג עינ
 (אל ר"ש) .םילוחל תקלחמו םוחופתב תפאנמ
 יד םָאד טליטעצ ןּוא לעּפע רַאפ טיקכילרהעמוא טניירט יז
 | ' | (.עקנַארק

 .ריזח ַא יװ ךייד ױזַא ןּוא ,טנּוה ַא יװ םירָא ױזַא ָאטשונ
 (:הנק תבש) .אריוחמ ריתעד תילו אבלכמ אינעד תיל

 .ןעּבייר ּוצ טּוג ךיז זיא ּפָאמ ןעטעפ ַא ןעּבענ
 | (:זמ תהעובש) .ןהדיאו אניהד יבגל בורק
 ,םּופרַאּפ טימ טרימשעג זיא םָאװ ,םענייא וצ ךיז רעטנהענרעד)
 (.טרימופרַאּפ ךיוא וד?טסרעוו

 .םיפיוצ ןהעג ּוצ טּוג ןיא ןענָאװ ןערעװש ַא ןעּבענ
 (.גצ ק"ב) .ךושמ יביצ יסכנ ארמ .רתב
 (.ץלָאה ּפעלש -- רעציזַאּבײדלעפ  םעד  רעטניהו

 .(ןעקוקוצ שּוג ךיז :טניומס) טנעה יד ןיא ןעגױא יד םעג
 | (.ג הגינחנ .ךיניע לבקו ךידי טושפ

= 
 .ײּברעד (קנעס) קיס ַא ָאד ויא'ס

 (וי ה"ר) .הב ץוקו ,הילא
 ,הלכ ץ'סואימ ןייק ָאטשינ זיא'ס

 (הלכןתח ןייז חמשמ ןעמ טנעלפ ױזַא) !הדיפחו האנ הלכ
 (:זט תובותכ) י |

 .(ןינע ןעפרַאש ַא טנרעל'מ זַאו תוחומ טכערּב'ס
 (:נס ןישודיק) .ירגיא ןיספרמ אתתעמש ינה

 .רָאה ַא ףיוא טגנעה'פ
 (' הגיגח) .הרעשב םיולתה םיררה
 (.רָאה ַא ףױא טגנעה סָאװ ,גריּבעג

 | ."תומצע לש לג, ַא םהיא ןּופ טרעפ
 (.חנ תוכרב) .תומצע לש לג השענו וב ויניע ןתנ

 | .לעמיירטש ַא ריזח ַא יװ ,םהיא טסַאּפ'ש
 (ה--ג םירוככ ימלשורפ .רומח לש תעדרמכ ,וילעש תילטה

 .לױמ םינּופ .לירעּפ םהיא ךיז ןעמיש'סז
 (:טל ןישודיק) .תוילנרמ קיפהש .הפ
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 ?רעּביא רעקרַאטש ַא ןענעוו ּפָאק ץפיוא רָאה יד ףױא ךיז ןעלעטשיס

 .(גנּושַאר
 (:המ םיחספ) .ויתורעש ודמעש םדאכ

 ע
 .תועד עכיילג ייװצ ןייק ןּוא ןעשטנעמ עכיילג ייוװצ ןייק .ָאטשינ זיא םע

 .הזל הז הוש ןתעד ןיא ךכ ,הזל הז ןיוש םהיתופוצרפ ןיאש םשכ

 (םחנפ אמוחנתג | -

 .טלעװ רע ד ףױא קידצ ַא יװ ,רימ טהעג םע

 (:מ ןישודיק) .הזה םלועב םיקידצה לע םירוסי איבמ ה"ב שודקה

 .(ןעטרעלקעגפיוא ןַא ןּופ טכיורּבעג טתעוװ טנערּבעגנָא יא רֶע

 (.גק ןירדהנס) .םיברב ולישבת חידקמ

 .הער תונרתל סױרַא זיא רע
 | (.וט הגיגח) .הער תוברתל אצי

 ליפ טרילרַאפ רעצימע ןעװ ,טכױרּבעג טרעוו "יקנ, םױרַא זיא רע

 | .(םפעשעג ַא ייּפ
 | (.אמ ק"ב) .ויסכנמ יקנ ינולפ אצי

 ןּופ טכױרּבעג עזייװצרעש טרעוו ילעטס רעד ּוצ זיּב ךױה זיא רֶע

 | .(קינ'הואג לעב ַאו

 (:ח םיחספ) .הרוק ימש דעו ץראה ןמ

 ערַאּברהיפסױאמּוא טכַאמ רע ,טניימ סָאד) רעסעלשטפול טעױּב רע

 | | .(ןענַאלּפ
 (ח תורוכב) .אמלעד אריואב אתיב ןל ינב

 בור'ס טנימ סָאד) ךלימרעױז ליּפעט סָאד טרהעקעגרעּביא טָאה רע

 .(ט'דמש'עג ךיז
 (.וט ב"ב) .היפ לע הרעק ךופהל שקב

 .ןּוטעג ןײלַא טָאד ךיז טָאה רע

 .(.גידלוש ןײלַא ךיז זיא רעג
 (:5 תבש) .היל אד -- היליֵד ןמ

 | .ןעמענ םיורתי טָאה רע
 (אתליכמ) .ורתיל ול ויה תומש העבש

 -- פז



 | .ּפָאק ןיא ןריהעג ןײק שינ טָאה רע 6
 (.ט תומב .ודקדקב תומ ול ןיאש יל המודמכ

 .גנירעה םענעקנוטשרַאפ ןּוא שיפ עטלױפרַאפ טָאד רע גט
 מרעװ ץימע ןעװ .ןעפרָאװענסױרַא דָאּב ם'נופ ןּוא ןעטימשענּבָאװ
 .ןעפָארטש יילרעייווצ טימ טפָארטשעג

 (הכר הרות טוקל (1 .םלשמו הקולו תויריס  לכוא
 .ּפָאק ןיא גױא ןַא יװ ,ּבָא סע טיה רע 8

 (לשת הרות טוקלי .ןיעכ -- ףונה לכב ביבח ךל ןיא
 (.ףּוג ם'נופ רבא עטסטבילעג סָאד ןיא גיוא סָאד)

 .ןעּבױא ןּופ זיא רע ךױא) ןעבױא ןּופ טצז רע 9
 .הטסלמ רוכגה תא חצונ אוה ,הלעמלמ םישלחבש שלחהש ןמזב

 (ז ארקיו אמוחנת)
 .ןעלהוטש ײװצ ןעשיװצ טציז רע 0

 (:הנ תובותכ) .ישכר ירתא יבכרא
 (.ןעלזייא:לױמ ייווצ ףוא טיר רענ

 .הרות רעד טיט טָאג יװ ,םּורַא טומרעד ךיז טנָארט רע 1
 (:ב ז"ע) ...ןושלו המוא לכ לע ה"בקה הריזחהש ...

 .ןײרַא ךָאל ןיא דרעפ דנילּב ַא יװ טפערמ רע 2
 | (:בי ב"ב) .הבוראב אמוסכ

 (.שיבמ טרעװ רעניײא ןעו) .ןענױא יד ּפָארַא שזָאל רע 4
 (:טי ןירדהנס) .עקרקב םהינפ ושבכ

 .ןרעדעפ עדמערפ טימ (ךיז טקימש) ךיז שריצ רע 8
 (ג ר"סא) .הלידר אלבו הלידב אלגלנתמד ארצרצ .אדהכ

 לָאמַא טקיש ךלמ ַא :עדנעגעל רעדנעגלָאט ןּופ טמַאטש סָאד (}
 ;רַאפ ַא טגנערּכ ןּוא רע טהעג .שיפ ַא ןעגנערּב םהיא לָאז רע ,רעניד ןייז
 יד טָא ןּופ סנייא םיױא ריד להעװ :ךלמ רעד םהיא טגָאז .שיפ םענעקנוטש
 טרעדנוה טסגירק וד רעדָא ,שיפ םעד ףױא טסע ּוד רעדָא :ןעפָארטש ירד
 "סָאד רעניד רעד ךיז טלהעװ .שיפ ן'רַאפ טסלהָאצַאּב ּוד רעדָא ,ןעקעטש
 טרעװ ,שיפ ןעּבלַאה ַא ןעסעגעגפױא .שיפ םעד ןעסע טמענ ןּוא עטשרע |

 טרעדנּוה ,ףָארטש עטייװצ יד ןָא טמענ רע ,טגָאז רע ןּוא טכעלש םהיא
 ןָא רע טּנױה גיצפניפ ײּב ןעטלַאהעג ןעמ טָאה רעּבָא םיוק .ןעקעטש
 טסיײה ,רע טָאה .הור-ּוצ ךומ שזָאל יּבַא ,שיפ ן'רַאפ להָאצַאּב ךיא :ןעירש
 ,שיפ ענעקנוטשרַאפ ןעסענעג טָאה רע :םענייאניא ירד עלַא טַאהעג ,סע
 .ךױא טלהָאצַאּב ןּוא ןעקעטש טּפַאחעג



 .יהפ יהש שימ ּפֶא םהיא טמוק רע 6
 (: גי הלגמ) (!.י"הפ י"השב אתש אלוכל .יקפמד = |

 .ןויטבמס רעד יװ טינ טהור רע 7
 +אי ר"ב) .תנשה תומי לכ םינבא ךשומש .. . ןויטכמס  דהנ == |

 .(ץלַאז ןּופ ןּואפ ױרטש ןּופ רשעמ טּביגמ ױזַא יװ ,טגערפ ושֲע 8
 (גס ר"ב) ?אנבת ןינקתמ ךאיה ,אחלמ ןינקתמ ךאיה

 ב
 .(לעוויטש יד טול רעה םעד טנעקרעדימ ַאװעלָאח ָאּפ ַאנַאּפ יטַאנזָאּפ - 9

 (.די ק"מ) .וילע חיכומ ורוזא
 .ןעטלעש טינ .יוג ןייק ןעמ רָאט רג ַא רַאפ 0

 (.דצ ןירדחנס) .הימק האמרא וזנת אל ,ירד הרשע דע ארויג
 .ךיוא עװאליּפ וליפא ּפָא ןעמ טמענ ,בוח (ןעטכעלשנ ןעטלַא ןַא רַאפ 41

 (:/מ ק"ב) .ערפא יראפ ךתושר ירממ
 (.ןעהערדרַאפ ןעצימע :טנימ סָאד) ."ןעגיוא יד ןעזדנעלּברַאפ, 2

 (.חל ןירדהנס) ?יניעב יל םיליטמ םתא םיצוק
 6ןיײרַא ןענױא יד ןיא רענרעד רימ טנעל רהיא)

 .טָאג רַאפ יװ ,ןייז אצוי רהעמ ןעמ וּומ טלעװ רעד רַאפ 8
 .םדו רשכ ארומכ ,םכילע םימש ארומ אהתש -- ןוצר יהי

 (:חכ תוכרב) |
 .טינ ןעמ טברַאטש טיײיצ רעד רַאפ 4

 (.טכ ןירדהנס) .ביכש אל הינש אלב שניאז ,אנתומ יוה ינש בש
 טינ זיא רענייק רעּבָא ,טעװישיּבעג טױט רעד טָאה רהָאי ןעּבינ
 (.םייצ רעד רַאפ ןעּברָאמשעג

 יד ןּופ (ןעבַאטשכוּב-סגנַאפנַא) תובית ישאר זיא סָאד י"הפ י"הש (!
 ;רַאפ יד ןעשיווצ ,.(י"הפ) "םויה חספ, ןּוא (י"הש) "םווה תנש, רעטרעוו ייווצ
 שורושחא ךלמ םייּב ןעדּוי ףױא טדערעגנָא טָאה ןמה טָאװ ,תוריסמ ענעדיש
 ס'ךלמ םעד טינ ןעגלָאפַאּב יז, טנָאזעג טָאה רע סָאד ,ךיוא ארמג יד טנעכער
 רהָאי עצנַאג סָאד ּפָא ןעמּוק יז ,(םישוע םניא ךלמה יתד תאוו "ןעצעזעג
 ןּוא "חספ ןיא טנייה, ,"תבש ןיא טנייה, :ןעדיירסױא ענעדישרַאֿפ םימ
 .ןעטײּברַא טינ רימ ןערָאט רַאפהעד

= 89 -- 



 | .ןעגרָאז טָאג ךיז זָאל ןעגרָאמ רַאפ - 9
 / גמ תומבינ (1 םוי דלי המ עדת אל יכ ,רחמ תהצ רצת לא

 (אריס ןב םשב יב
 (פ;קירטש ן'טימ הּוק יד ןעלַאפרַאפ 6

 (.גל ןירדהנס) (?:ןופרט ,ךרומח הכלה
 !הטרח בָאה ןּוא ,ףיוקרַאפ - 7

 (.גיק םיחספ) !טרחתתו ןיבז
 ."ןערעװ טצרַאװשרַאפ, 8

 (.בכ ןיבוריע) .ברועכ וינפ ריחשמ
 .ןעדער רַאפ יװ רכש רהעמ לָאמַא טמוק ןעגייוש רַאפ 9

 (:אק םיחבז) .ותקיתש לע רכש לבקמו קתוש םדאש םימקפ = }
 .סױרַא טינ םטּוג ןייק טמּוק שינעליײא ןּופ - 0

 (.אס םיחספ) .ךיפתשמ ידבעד והיתוזירז .בגא == }
 .ןעגנָאהענפױא רעכנַאמ ןױש ךיז טָאה ןענעװ אתורבח ןופ 1

 (.גכ תינעת) ."אתותימ וא אתורבח וא,
 .רעסערג םרַאיל רעד זיא ,רעסעפ עקידייל ןּופ 2

 (:הפ מ"ב) ."ירק שיק שיק אניגלב אריתסא,
 .ףױרַא טינ טמענ'מ רעּבָא ,ּפָארַא ןעמ טביג לעמיה םינופ 6

 (.הכ תינעת) .ילקש אל ליקשמ ,יבהי בהימד ירומג

 " .ףחמ תנאד גאדת לא, :לױמסקלָאפ ןיא טכיױרּבעג טרעװ ('
 טרעהעג .הּוק יד ןערָאװעג ןעלַאּפרַאפ לָאמנײא זיא רַאדנערַא ןַא ייּב ('

 רעריפ ַא ךייא עשז'טַאנ !ריאמ יבר ןיִּב ךיא ,ָאי :טרעפנע סָאװ ,גנוי רעליואוו ַא ,רענייא ךיז טניפעג ךילדנע "9 ריאמ יבר טינ רהיא טנעז :ץלַא רע טנערפ ףרָאד ןיא ןעגנַאגעגכרּוד זיא'ס דּוי ַא יװ .ןעדָאש רעד ךיז טנימעג ,(עקשוּפ לארשייץרא) "סנ לעב ריאמ יבר, ףױא םיּפע טּביגמ זַא ,רע טָאה
 ,טהעג ןּוא קירטש םעד ךייא טַאנ ,רַאדנערַא רעד שגָאז ,(רעציירג ריפ)
 ןּוא ןעגנעזעג ּוצ םתסה:ןמ ךיז טסעגרַאפ רוחב רעד .הּוק יד רימ טננערּב
 ,יא :טרעױדַאּב רדסכ ץלַא טָאה רַאדנערַא רעד .קירּוצ טינ רהעמ טמוק
 | .קירטש ן'טימ הּוק יד ןעלַאפרַאפ !יִא

 ךיז טָאה'ס סָאװ ,המהב ַא טכַאמעג הפרט לָאמַא טָאה ןופרט יבר ('
 ןעלהָאצאּב טפרַאדַאּכ ,ןכב ,טָאה רע .רשכ זיא יז זַא ןעזיװעגסױרַא ןַאד
 טנָאז רע .קספ ןעגיטכירמּוא ןייז ךרוד ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,ןעדָאש םעד
 ןעזומ טעװ רע טסיה'ס) !קעװַא זיא לעזייא ןייד ,ןופרט ;ןײלַא ךיז ּוצ ןַאד
 (.ןעדָאש םעד ןעלהָאצַאּב וצ ידכ ,לעזייא ןייז ןעפיוקרַאפ



 .ךיז טניפעג ןעגעװ סיחור םינּופ 4
 (.ָאד גידנעטש זיא ןעגעװ ס'חּור ן'רַאפ)

 (.ה הנינח) .חיכש אתילתל ,חיכש אל אלעלעל אזוז

 דוביאל רַאפ ,ָאטשינ טלעג ןייק זיא ןעפיוק .האובת רַאפ)

 (.ָאד ָאי זיא -- ןערעוו

 ."םימ זיּב ּפָאק ןופ, 38
 - (.מק תבש) (:.יערכד ארפוט דעו ישארד אתניבמ |

 .ןעגָאז ךיוא ןעניל ַא וליפא ןעמ געמ ןעגעװ םולש ןופ 6
 (:הס תומבי) .םולשה רכיזב תונשל םדאל ול רתומ

 | (6 ."ןעגיוא יד רַאפ רעטצניפ 847 |
 | (:בל הציב) .ודעב ךשח םלוע

 -(םרעטסייגַאּב קרַאטש טדער רענייא זַא) לױמ ם'נופ םחיא ןעהילפ ןעקניפ - 8
 (:ולק ןילוח) .הימיפמ יקפנ רוניד ןיקוקיז

 .תבש החוד זיא שפנ חוקיפ 9
 (.הפ אמו .תבשה תא החודש שפנ חוקפל רמוחו:לק

 ערוצמ ַא ,ןַאמערָא ןַא :ןעּברָאטשעג יװ ךיילג ןענעז ןעשטנעמ יילרעריפ- 0
 .(קינטידועּב) רעזָאלרעדניק ַא ןּוא רעדנילב ,(רעגיצערקנ |

 ימו ,ערוצמו ,אמוס ,ינע :ןה ולא ,םיתמכ םיבושח .העברא
 (.ה ז"ע) .םינב ול ןיאש

 . .ןערירּוטש רעּביא טהעג ןעריּבָארּפ 1
 (םע:לשמנ) ."ןווסנה לעבכ םכח ןיא

 (* .טינ טרַאש ןעּבָאה הנותח הירפ ןּוא ןהעטשפיוא ,הירפ 2
 (:טכ ןישודיק) .רסתישב אנביסנד ,יארבחמ אנפידעד יאה
 ןּופ -- ןעטיז ןיא -- רעסעּב ןיִּב ךיא סָאװ :טגָאז אדסח בר
 ַא טַאהעג הנותח גָאה ךיא לײװ ,רַאפרעד ןיא םירבח עניימ
 (.רעגירהעינעצכעז

 לגה ףכמ, :0--א היעשי) קוספ ןיא םיוא ךיז טקירד עזַארפ עזיד (
 ."שאר דעו

 םהיניע הנכשחת; :עזַארפ עשילביּב יד יונעג ץנַאג טכירפשטנע סָאד (?

 (.דכ--טס טילהענ ."תוארמ

 - =נעמ עכילטיז גנערטש סלַא ,רומלתה ימכח יד זַא ,ךיז טדעטשרַאפיפ (=



 .ףוס:םי תעירק יװ ,ןָא רערעװש טמוק הסנרפ = 3880
 (.חיק םיחספ) .ףוט-םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק

 צ
 יווצ טימ זױלּב ןהעג רעסעּב ,טנימ סָאר) .יירר ןופ רעמעּב זיא ייװצ = מע

 (.ןעקעטש ַא טימ רעדייא ,םיפ
 (.בנק תבש) .תלתמ ירת אבט

 .טױמ וָאה רעד ןיא טניה ךס ַא ןעשיװוצ 8
 (.הצ ןירדהנס) .איראל .הולשק ןיירוג ירתנ
 | (.ּבײל םעד ןעמ טע'נרה טנוה ײװצ טימ)

 ַא ןיא :טנײמ םָאד) .ךױא הנבלח ךיז טניפעג תהוטק יד ןעשיװצ 6
 (.שטנעמ רעטכעלש ַא ךױא לָאמַא ךיז טניפעג טּפַאשלעזעג רעטונ |

 (:) תותירכ) .תרוטקה ינממס םע בותכה האנמו ער החיר .הנבלח
 דניק םָאד טרעװ ןירָאטרַאװ רעד ןּוא ןירָאשעּפמוק רעד ןעשיווצ - 7

 .טקיטשרעד
 (חס ך"נ טוקלפ .אתבולעד ארב לזא אתלבחמל אתיח ןיב

 .ןעלעטשניירַא טינ רעגניפ ןייק ןעמ דָאמ לעגנַא ןּוא ריט ןעשיוצ 8
 ;ןמתל ,אחפנ רב לייעמ ןאמ ,אשאד ןירועבו ארונד ןיקוקזד רתאב
 ןעקנּופ עגידנענערּב ןענעז'ס ּואװ ,ןיהַא אחפנ רב טמּוק יו
 (:הפ מ"ב) 6 ןעצילּב עגידרעייפ ןּוא

 ײז ןעּבָאה ,רעדנעל-חרזמ עמירַאװ יד ןיא גידנעניואו ייּברעד ןּוא ןעשט
 ןּופ .רעננּוי סָאװ ןעּבָאה הנותח לָאז ןעמ ,ןעזעװעג דיפקמ קרַאטש ףױרַאד
 ָאד גּונעג זיא ,ענַארפ רעד טימ ךיז ןעגיטפעשַאּב סָאװ ,םעלעטש עליפ יד
 | :עדנעגלָאפ יד ןעגנערּב ּוצ

 רע זַא ,ןיאנונמה בר טּבױלעג לָאמַא ן'אנוה בר רַאפ טָאה אדסח בר
 ּוצ זעמּוק ריד שעװ רע ןעװ :אנוה בר םהיא טגָאז .שטנעמ רעפיורג ַא זיא
 ,אנוה בר טהעזרעד ,ןעמּוקעג זיא אנונמה בר זַא .רומ ּוצ םהיא קיש ,טנַאה
 רענעמ עטעטַארײהרַאפ יװ ױזַא) "ּפָאק ןעטקערעגוצ , ןייק טינ טָאה רע זַא
 וײק טינ וטסָאה סָאװרַאפ :םהיא רע טנערפ .(ןהעג ּוצ טלָאמעד ןעגעלפ
 ןעװעג זיא ,רעטעטַארײהרַאפ-טינ ַא ןיִּב ךיא תמחמ -- !ּפָאק זעטקעדעגוצ
 םהיא טגנָאז ןּוא טרהעקעגּבָא םהיא ןּופ אנוה בר ךיז טָאה ָאד .הבושת יד
 הנותח םרוק טינ טסָאה ּוד זיּב ,ןעזײװ שינ רימ רַאפ רהעמ ךיד טסלָאז ,העז
 (א--טכ ןישודיק) .טַאהעג



 ׁש
 *עג ןעשטנעמ ירד ןערעװ טכַאלש ןיא :טניימ סָאד) ."רעטופנענָאנַאק8 0

 (.ןענָאנַאק יד ןּופ ןעסערפ
 (.םנהיג ן'רַאפ ץלָאה ןענעז םיעשר  יד) .םנהינל  םיצע . .

 (וע .הרות טוקלינ
 | .ןעמ טסײמש שמש םעד ןּוא ,ךיז טגרק להק 60

 (.הרפכ יד שרעװ ןהָאה רעד ןּוא ,טגידניז ששנעמ רעדנ |

 | (:גיק םיחספ) 1 ."דיגנמ דוגיו אטח היבו
 .ןהעג טינ שול ןיק לָאוס ,ןעטכעש לעדגהיה ןײק שינ ןעק רענײק 361

 (.הע תבש) ."תומי אלו הישיר קיספ,
 .טיל ןעכַאמ רערײלק 9

 (י קרפ ז"אד) .ןתוסכ םדא ינב רדה

 ר

 עטייוו .ןענעו םיבורק עמירָא ,םיבורק עטנעָאנ ןענעז םיבורק עכײר 8

 .םיבורק
 (ד--טי ילשמ) (".דרפי והערמ לדו םיבר םיער ףיסוי ןוה

 ,רענייא ןעמּוקעג זיא .הרנע ןַא ןּוטעג לָאמַא טָאה היבוט רעפסיוועג ַא (!
 רעּבָא יװ ױזַא .ןידתיכב ן'רַאפ תודע ןעגָאז ,ןהעזעג סָאד טָאה סָאװ ,דוניז ַא
 טפָארטשַאּפ ןיד-תיב סָאד םהיא טָאה ,טּבױלנַאּב טינ זיא תודע רעניצנייא ןייא
 דוניז ךיז טרעדנּואװ .רבח ץפיױא ער םש איצומ זיא רע סָאװ ,רַאפהעד
 טנָאלש ,דוניז ,ךימ ןּוא טגידניזעג טָאה היבוט, :טנערפ ןּוא טפשמ םעד ףיוא
 סָאװ ,רומח ןב םכש ןּופ טלהעצרעד הרות יד םָאװ ,השעמ יד ךיוא "!ןעמ
 ךיז טָאה ,רעטכָאט םיבקעי ,ן'הניד רַאפ ןעּבָאה הנותח לָאז רע ,םעד ּבילּוצ
 ךילגהע ןַא טניטיצעג טָאה ,ןיז ע'למ טוָאלעג ליטרעמש עצנַאג טָאד
 יאנבמ ןּוא ,הנותח טָאה םכש) "!רוזג .יאגבמו ביסנ םכש, : טראו כירפש
 (! ןעמינשַאּב טרעוו

 :טרָאװכירּפש ךילנהע ןַא ךיז טניפעג (.טמ תכש) דומלת ןיא ךיוא (?
 ".ימחרמ אלו יחא אל -- אנויזב בבא ,ימחרמו יחא ישיפנ התאונח בבא,
 ,רעּבַאהּביל ןּוא טנירפ ךס ַא ןעמ טניפעג םָארק רעד ןופ רעױט ן'פיואנ
 (.רעּכָאהּביל ןייק טינ ןּוא טניירפ ןייק טינ -- טייקדנעלע ןּופ רעױט ן'מיוא
 :נהע רהעמ טרָאװכירּפש ןעשידוי םּוצ רעּבָא זיא ילשמ רפס ןופ ךּורּפש רעד
 .רעשיידומלת רעד יװ ,ךיל



 ַאּב לעטש רעד ףױא ,טנײמ םָאד) .שיט ן'פיוא טלעג -- שיפ .ַאּבר 4
 | | (.ןעלהָאצ

 (.גיק םיחספ) ('!ךקש התפ -- ךסיכ ירש
 .דלָאג ןיא ןעגייוש ,רעּבליז זיא ןעדער 8

 (.חי הלגמ) ."ןירתב אקותשמ ,עלסב הלמ, |

 ֹש
 0 / .הּור ךױא םנהיג ןיא עשר רעד וליפא טָאה תנש 6

 (אי ר"כ) .ןיחונ ונא תבשבו ןינודינ ונא הנשה .תכי לכ
 | .ךיוא ןויטבמס רעד וליפא טהור תבש- 7

 5 חנ אוה תנשנו .. .םינבא ךשומש .,חיכוי ןוימבמס  רהנ
 (אי ר"ב) | |

 ,םהיא טינ טנײמ ןעמ זַא ,רע טגָאז ,לעסײטש ןיא רַאנ םעד םיוטש 8
 .רעפעפ םעד רָאנ

 .ותלוא וילעמ רוסת אל...שתכמכ לױאה תא שותכת םא
 (בכ--זכ ילשמ) | -

 ןענרעל ּוצ ךיד םהימַאּב ךימ ּכָאה ךיא :ובימ ןהוז ןייז ּוצ טגָאז בר {?
 ײּברעד .ןעכַאז:טלעװ ןענרעל ךיד ךיא לעװ .םּוק .טינ: רעּבָא טהעגס ,הרות
 / :טגָאועג לעגער עשיטקַארּפ רהעז עשינעמפיוק יד טָא ךיוא םהיא רֶע טָאה
 ךַאמ ךָאנרעד טשרע ,טלעג סָאד טלַאהעּב ןּוא לעשייּב םעד ףױא דניּב םדוק
 | .הרוחס יד ּביג ןּוא קַאז םעד ףיוא

 נָאמ רעד ןיא סָאװ, .ן'אביקע יבר טגערפ עשרה סופורסונרוט (*
 רעד זיא םָאװ רַאפ ןּוא, :םהיא רע טרעפנע "?געט ערעדנַא ןּופ שרעדנַא
 םָאװ :סופורסונרוט םהיא טנָאז "?ןעשטנעמ ערעדנַא ןּופ שרעדנַא שטנעמ
 .ךימ טסָאה ּוד ?טרעפנעעג רימ ּוטסָאה סָאװ ןּוא טגערפעג ךיד ךיא ּבָאה
 סחוימ רהעמ ,תבש ,גָאמ רעד םיּפע זיא סָאװ ,אביקע יבר טגָאז ,טגערפעג
 סיּפע ןיא סָאװ :טרעפנעעג ריד ךיא בָאה ?ךָאװ רעד ןיא געט עלַא ןּופ
 ?רוט טגָאז ?ןעשטנעמ ערעדנַא ןּופ סחוימ רהעמ ,סופורפונרומ ,שטנעמ רעד
 :אביקע יבר טגָאז ףױרַאד .שנעכייצעגסיוא ךימ טָאה ךלמ רעד לייוו :סופורפונ
 ?ןעזײװַאּב סָאד הימ ּוטסעװ ױזַא יװ .טנעכייצעגסיױא טָאג טָאה תבש םָעד ךיוא
 טימ ,אביקע יבר טגָאז ,ןעזײװַאּב ריד ךיא לעװ סָאד .סופורסונרוט טגערפ
 תבש טמוק ,רענייטש טימ רע טפרַאװ ךָאװ עצנַאג ַא .ןוישנמס ךייט םעד
 .רע טהור

= 64 -- 



 .סייה זיא'ס גנַאל יװַא ןעזיא סָאד גָאלש 9
 (:1ל ןירדהנס) .ילצו ךרק ץוק ליז ,דיקי ךידקומדא

 (.ןוּברַאה םעד טָארּב ,טנערּב רעייפ סָאד זַא) |
 | - | ."טנַאװ רעד ןָא ּפָאק ריד גָאלש,+ 0

 ("שר .הו לע הז הכה ,רה ירהו ךשאר ירה) !רחו-- ךשיר
 (:םל ןילוח) - יי

 .ןַאמערָא םּוצ -- ?ּוטסהעג ןיהואו ,לזמ*םילש- 1
 (:בצ ק"ב) (1.אתוינע אלזא אינע רתב |

 .שטייּב רעד טימ שינ ,רעּבָאה טומ דרעפ סָאד סיימש 2
 | - (.אנ תנשנ ירעש ארמחד ארננ

 (.ןעטשרעג ןיא ןעקעטש לעזיא םנּופ םיפ ידנ |
 | .טייל רַאפ ןּוא טָאג רַאפ ןעש 8

 (א--ב תוכא) .םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת
 ת

 .םּופ ןייא ףױא .הלוכ הרותה 4
 (.אל תנש) ("."תחא לגר לע הלוכ הרות,

 ןיא ןעגָארט ּוצ ןעמ טגעלפ (םירוכב) תורפ עגיטייצ עטשרע יד (?
 ןעלױפַאּב טָאה הרות יד יװ ױזַא ,ןהכ םעד ןעּבעגּבָא ןּוא ןירַא שדקמה תיב
 צטשרע יד -- ךיקלא 'ד תיב אינת ךתמדא ירוכנ תישאר ;(וכ--דל תומשנ

 םירישע יד .טָאנ ןּופ זױה ןיא ןעגנערּב ּוטסלָאז ,דנַאל ןייד ןּופ ןעטכורפ |
 טײלעמרָא יד ,םילכ ענעדליג רערָא ענרעּבליז ןיא ןעגנערּב סָאד ןעגעלפ
 ןעּבָאה םירישע יד .ןעגייווצמוּב ןּופ ערָאק םיוא ןעטכָאלפעג ,ןעּברָאק ןיא
 ןעמַאזוצ ,ןענעז טײלעמרָא יד ןופ ןעּברָאק יד ,ןעמּונעגקירּוצ םילכ ערעיײיז
 טסָאקעג ָאזלַא סָאד טָאה ןַאמערַא םעד .ןהכ םייּב ןעּבילּברַאפ ,ןעטכורפ יד טימ
 (.ח--ג םירוכב) .רשוע םעד יװ ,רעריימ

 יאמש זַא ,טנַאקַאּב זיא ,ללה ןּוא יאמש ,םיאנת עסיורג עדייּב יד ןּופ (*
 .רעגימיממּוג ַא ןעגעגַאד ללה ,שטנעמ רעגנערטש ַא ןעזעװעג רּושַאנ ןּופ זיא
 ןעזייוו ּוצ השעמ עדנעגלָאפ יד טלהעצרעד ךיוא ערעדנַא רעטנּוא דרעװ סע
 .טײקנימימשוג םיללה ןּוא טייקגנערטש ם'ייאמש ןעשיווצ קולח םעד

 ײז :םהיא טנָאז ןּוא ןיאמש ּוצ לָאמנײא טמּוק רענידנעצעג ַא ,ױג ַא
 יד ןענלעלסױא ךימ טסלָאז ןפואב רָאנ ,דּוי ַא ןערעװ לו ךיא ,רינמ ךימ
 יאמש רעננערטש רעד .סּופ ןייא ףױא העטש ךיא יװ ױזַא טָא ,הרוה עצנַאג
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 - .השוריב שינ טמוק הרות 8
 (בי--ב תונא) .ךל השורי הניאש ,הרות דומלל ךמצע ןקתה

 | .טנערּבעצ םהיא ןיא ךיז טָאה הרות יד 6
 (.ד תינעת) .היל יחתחמ אקד איה את'רוא ....

 דָארג טָאה רע סָאװ ,ילַאקעטש-סָאמ ַא טימ ּבָא םהיא טסױטש ןּוא זגורב דרעוו
 טמענ ,ללה ןעגיטימטוג םּוצ טרָאד ןּופ רע טמּוק .דנַאה רֶעד ןיא ןעטלַאהעג
 :םהיא רע טגָאז ךָאנרעד .ריגמ םהיַא זיא ןּוא ףיוא רענעי םהיא

 "ּומ טינ ןעטייװצ םעד ּוטסלָאז ,ּביל טשינ ריד זיא'ס סָאװ סָאד,
 סָאד !הרות רעצנַאג רעזנּוא ןיא סָאד טָא ("דיבעת אל ךרכחל ,ינפ ךלעד,2
 (א--אל תבש) !ןרעל העג -- ּוצרעד שוריפ ַא רָאנ גנידלַא זיא עגירּביא



 רעטרעוו עטלעגילפעג עשידומלת
 ךארפש רעשידיי רעד ןיא == |





 רעטרעוו עטלענילפעג עשידומלת

 ("ךארפש רעשידיי רעד ןיא

 א

 (זיק תבש) .ונוממ לע לוהב םדא
 נג ק"ב) ,םלועל דעומ םדא-
 ,תונברה תא אנשו הכאקמה תא בהא

 .(א תובאנ
 :הק ןירדהנס) ,הרושה תלקלקמ הבהא
 (.חע ביכ) ,.,!השוב חתואל יוא
 (זי טיוש) ,תועמוש ךכש םינזאל יױא
 ,רמוא אל םא יל יוא ,רטוא םא יל יוא

 (;מפ ב"ב)
 (:ס תוכרבנ ,ירצוימ יל יוא ,ירצימ יל יוא
 (תנ חכוסנ .ונבשל יוא ,עשרל יוא
 (:חנק ב"ב) ,םיכחמ לארשי-קראד אריוא
 ,וינפב םדא לש וחבש תצקמ םירמוא

 (;חי ןיבוריע) = |
 - (הדגאה רפס) ,'תומיכחמ תויתואי
 (זמ ריומשכ ,הטומינב ךלה ,אתרקל תלזא
 (,םמ מ"ב) .בלב דחאו הפב דחא
 (יה תוכרב) ,טיעממה דחאו הברמה דחא
 (חע ריב) .ביבח ןורחא ןורחא

 (ובכק ביב) ? ןניקסע ינטפושב וטא
 (ומ ביב) .ארבנ אלו היה אל בויא
 ,דלונה תא האורה -- ?םכח והזיא

 (.בל דימת) |
 (ד תובאכ ,וקלחב חמשה -- ?רישע והזיא
 ,ול םינתונש המ דבאמה--?המוש והזיא

 (.2 הגיגח) :
 אכיא ףסוי המכ ,אמוי יאה ואל יא

 | ;חס םיחטפ) ,אקושב
 (ה טיב) ,אֹל אלו אטוח םדא ןיא
 (;הכ תומבינ ,עשר ומצע םישימ םדא ןיא
 (;זט ב"ב) .ורעצ לע םפתנ םדא ןיא
 ןכרםא אלא ,הרבע רבוע םדא ןיא

 (.ג המוס) ,תומש חור וב הסנכנ
 (הדגאה רפס) .םילכ אלב ןמוא ןיא
 .(מ ריב) ,תונוזמל ןיקרוב ןיא
 ;חל סיכ) ,זוירב לכ רכש חפקמ היבקה ןיא
 (:ג תוכרב) ,יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיִא
 (.ס אמוי) ,ךלפב אלאהשאל המלח ןיא
 (;ל הדנ) ,םישושה ןמ היאר ןיאיבמ ןיא

 ,ךארפש רעשידיי רעד ןופ רצוא ם'ניא ךיז ןעניפעג סאוו ,ןעטאטיצ עשידומלת ליפ (
 -ערטאב יד ןיא ךיז טניפעג רע יו ,חסונ ן'רעדנא ןא טימ ליומסקלאפ םיניא ראפ ןעמוק
 קלאפ סאד יו ,חסונ םעד טול ,ךיז טהעטשראפ ,טריטיצ ייז ןערעוו אד .ןעלעטש עקידנעפ
 א ןיא ןעזיוועגנא ףיוראד דרעוו ,תואחסונ יד ןיא םייונש ערעסערג ייב ,ןעמונעגנא ייז טאה
 ,גנוקרעמנא רעצרוק
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 (4/ םיזוספ) .הרותב דחואמו םדסומ ןיא
 .ונק תבשנ ,לארשיל לזמ ןיא
 וליפא) התרכחב תעגונ תוכלמ ןיא

 ;(חכ תוכרב) (אמינ אלמכ
 (.ופ םיחספ) לודגל ןיברעמ ןיא
 (,ח קימ) .החמשב החמש ןיברעמ ןיא
 ;טנ ם"ב) .לוק-תבב ןיחינשמ ןיא
 (.ונ ןירדהנס ,ןיריהזמ אלא ןישנוע ןיא
 (.גי ןיבורע) ,םייח םיהלא ירבדולאו ולא
 רבד ךותמ אלא ורכחמ םדא רטפי לא

 (.אל תוכרב) ,הכלה | |
 ,ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לא

 (ב תובא) |
 ,ומוקמל עיגתש רע ךרבח תא ןידת לא

 (ב תובא) | |
 ,ךיניעב הלק טוירה תכרב יהת לא

 (.ומ הלגמ)
 -(ד תובא) ,רובצה ןמ שורפת לא
 (ד תובא) ?יל ימ ,יל ינא ןיא םא
 שיש המב אלא) ןקנקב לכתסת לא

 (ד תובא) (וב
 םישיּת ןיא םיידג ןיא םא

 ('ט ינימש אמוחנת) |
 :ה תוכרבנ ? ןיינמ הלדבה ,העד ןיא םא
 (ג תוכא) .הרות ןיא חמק ןיא םא
 (:ג הכוס) ,ןאכ לכה ןאכ ינא םא
 ,םירומחכ ונא ,,,םיכאלמכ םינושארה םא

 (;ביק תבש)
 (חכ מ'ב) .,ףוס רבדל ןיא ןכ-םא
 } ןתנסתב םימכח וליעוה חמ ןכ-םא

 זי מ"ב |
 (א תובא) ?יתמיא ,וישכע אֹל םא
 ,אוה לארשי אטחשדיפ-לעדףא |

 (,דמ ןירדהנס)

 (הס םיחספ) .םירכז וינבש ימ ירשא
 ב

 ,תועט ללכל אב ,סעכ ללכל אב
 (תוממ ירפס) |

 . דמ הכופ) ,אדבוע הוה ידידב
 :הס ןיבורעג ,וסעכבו וסיכב ,וסוכב
 (.ג ז"ע) ,םישורק לש ןנב
 ,אנסי אצפוח אחישמד אבקעב

 (:ממ המוס)
 :ע ןיבוריע ייפע) ,הובאד אערכ ארב
 (;ח הגיגח) ,אמוי דחד בר יב רב
 ;בי תובותכ) .ףידע ירב-- אמשו ירב
 (,גק תובותכ) ,הבורב תיבה .תכרב
 (.חק תובותכ) ?יתדטפהרכזינאש ליבשב
 (",הליל אלו םוי אֹל הניאש העשב

 (;םצ תוחנמ
 םינבל הפי ןמיס הלחת תב

 +,אמק ביב) |
 (.הצ ןיררהנס) .אניד לטב ,אניד תב

 גה

 (מי ביב) .השועה ןמ רתוי השעמה לודג
 ארימ רתוי ,ופכ יעיגימ הנחנה לודנ

 (ח תוכרב) ,םימש
 (מי תוכרב) .תוירבה דובכ לודג
 (.גי ב"ב) ,דוגא וא רוג
 (אכ תינעת) !הבומל וז םג

| 

 (,ח ןיררהנפ) ,רודל דחא רבד
 (.בל ןישודיק) .בלל רוסמה רבד
 ,םדאה ינב ןושלכ הרות הרבד

 (איאל תוכרב)
 "הלילה ןמ אלו םויה ןמ אל הניאש העשב" (



 :ע ק'ב) ,רבד יצח אלו רבד -
 ימ ירבד ,דומלתה יובדו ברה ירבד

 | ;במ זישוריק) ? ,ןיעמוש
 (.אי תובותכ) .וגב םירבד
 ,םלוע לש ומורב םידמועה םירבד

 ;ממ ןישודיק) |
 (;טמ 'דיק) .םירבד םגיא בלבש םירבד
 (הל ןירדהנס) .וישרורו רוד רוד
 (:מ תוכרב) .התעשב חרצל היד
 (דנ ביב) אניד אתוכלמד אניד
 (ח ןירדחנפו ,האמ ןידכ המורפ ןיד
 (ג תובא) (סורוקיפאל) בושתש המ עד
 (מ ריקיו) ,הרותל המדק ץרא ךרד
 הלחת תלוספה תא ןיארמ ןירגתה ךרד

 0 חלש אמוחנתנ |

 ח

 ;חלק תבשנ ,אילת אהב אה
 ;מ ןישודיק) ,בלכל המוד קושב לכואה
 (.בע ידחנס) .ונרהל םכשה' ךגרהל אבה
 (.דק תבש) .,ותוא ןיעייסמ רהטל אבה
 (.בנ הכוס),ונממ לודג ורצי ורבחמ לודגה
 (.בי הלגמ) ,שארב ץפוק טוידה
 ךאלמ אוה ,ערה רצי אוה ,ןטש אוה

 (,ז"מ ב"ב) ,תומה
 :הס ןישודיקנ ...ןיד לעב תארוה
 (.אק סיחבס ,שוב אלו הדוה
 (.אפ םירדנ) ,.,םיינעה ינבב ורהזה
 (,זצ תבשנ .ופוגב הקול םירשכב דשוחה
 ? יחה תא שיחכהל יחה לוכי ךאיה

 (:זכ תוכרבנ - |
 !חכ תוכרב) רכקב רחמו ןאכ םויח
 (ב תובא) ,הבורמ הכאלמחו רצק םויה
 (.אפ ןירדהנס) ! ךה ונייה

 :גל תוכרכ) .,.םימש ידיב לכה
 (:נפ קיב) שיבתמהו שיבמה יפל לכה
 הרות רפס וליפא לזמב יולת לכה

 | (אשנ רהז) ,לכיהבש
 (:הל אמוי) ,םיינע בייחמ ללה
 (,טס קיב) .תומיו עשרל והטיעלה
 (;הל ק'ב) .היארה וילע ורבחמ איצומה
 קלח ול ןיא םיברב וריבח ינפ ןיבלמה

 | (,חנ טיב) (?אבה םלועל
 (,רומג ול םירמוא הוצמב ליחתמה

 (בקע אמוחנת)
 ,ועידוהל ךירצ ורבחל הנתמ ןתונה

 (י תבש) | |

 (,וס םיחספ) ..,לארשיל םהל חנה
 (,גל םירדנ) ,יבצה ןרק לע ויתועמ זינח
 (;חי תובותכ) ,ריתהש חפה ,רסאש הפה
 :ול ןימיג) ,רקפה ןיד-תיב רקפה
 ;הי תינעת) (',םוקמל םיחולש הברה
 (* ,ותודע קיחרי רקשל הצורה
 (.דיצ קיב) ,ךינפל ךלש ירה

 התימ ול רורב -- "ךומכ ךערל תבהאוי
 ;ןל תיבותכ) ,חפי

 (.אל תוכרב) ,ןנתימד ןל יו
 (.הפ אמוינ ,םהב תומיש אֹלֹו--"םהב יחוי
 6ז ןילוח)? היל ינבל ןישוע ךכ יכו

 " ,םימד ךפוש ולאכי , ,, (!

 .'הלוכ תא רמוג יוה הוצמב תלתתה םאי 6

 ,"םוקמה דיב שי ןיגרוה הברהי (!

 "םיגינפמ רחבנ" ןוא הנוהכי תונתמי רעד ('
 -יצ םעד ןעגנערב אי השרפ הבר תישארב ףיוא

 ןא טזייוו בויבט ,(2) ןעגעוװ סי"שר ןופ טאט
 'ו קרפ תועובש ש"אר ןיא לעטש יד
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 6: כ ק"ב) ,רסח אל הזו הנהנ הז
 (גאפ תוכרב) ? הרכש וזו הרות וז
 (.אי תובותכ) .,וינפב אלש םדאל ןיכז
 ,דוחל הלפת ןמז ,דוחל הרות ןמז

 (:י תבשנ
 בל ןישודיק) ,המכח הנקש הז -- ןקז
 ןתער םיניסזמש ןמז לכ .ץראה םע ינקז
 (וג םינק) םהילע תפרוטמ
 םיניקזמש ןמז לכ (,םימבח ידימלת ינקז

 (םש) .םחילע תבשיתמ םתעד
 (.ד םיחספ) ,תווצמל ןימידקמ ןיזירז

 ,ןיחכתשמ אלו ןירבאד לע לבח
 (.איק ןירדהנס) -

 {ומק תובותכ) .היל תיא ארבח ךרבח
 ודי תחתמ אצומ וניאש ,רבח לע הקזח
 ( .ט םיחספ) ,ןקותמ וניאש רבד
 (.דנ ןיבוריע) !יתשוףוטח ,לוכאו ףוטח
 ( ,בס טיב) (ךרבח ייחל) ןימדוק ךייח
 ( ,דצ תבשנ .,ומצע תא אשונ יח
 ( ,ב" ב"ב) .איבנמ ףידע םכח
 ( וס ןיטיג) ,הצרישכל םכח
 ,חיל ירק זומת תפוקתב וליפא ,רומח

 (.גנ תבשנ ר
 ( ,טיק תבש) ,אמגולמ תבש יאצומב ןימח
 (: בכ הכוס) ,התלצמ הבורמ התֿמח
 (,זמ הטוס) ,ויבשוי לע םוקמ }
 ( בי ןיררהנסנ ,ינתק יכחו ארסחמ ירוסח
 ! לארשיב תאֹזכ אהת אל ,םולשו סח

 (,אי ןירדהנסנ |

 "הרות ינקזי (?

 (,הער ןתעיגפ) ןטקו המוש ,שרח
 (.ופ קיבנ

 (.רג ןיבוריע) ,הרותב קוסעי ושארב שח
 (ומ א'רדפ) ,ךלמל המוד ןתח

 ֹט

 - דמ מיב) ,ןיליקתו ןיבט
 (זמ תינעת) (,ודיב ץרשו לבוט
 (:ונ הכוס) ,וניכשל בומ קידצל בומ
 קלמע לש ופתוש םיחטבש (? בוט

 (.בפ ןישודיק) |
 (,בפ ןישודיק) ,םנהיגל םיאפורבש בוט
 (.נס תומבי) ...םיעשר לש םתבוט

 ִּה

 :ט הניגח) (",לארשיל אתוינע יאי
 (,ג מיב) .והילא אביש דע חנומ אהי
 הרפה .קניל הצור לגעהש הממ רתוי

 (.ביק םיחספ) ,קינהל הצור
 (.ט תוכרב) םיברכ חכלה--םיברו דיחי
 (:דל תוכרב) ויבנעב רמושמה ןיי
 ,ונמיה החונ םינקז תעדש ןשי ןיי

 (:זט הליגמנ | |
 (: חצ ןירדהנס) .הינימחא אלו יתיי
 (.ה תוכרב) .הבהא לש םירוסי
 (.חמ תועובש) ,באה חכמ ןבה חכ הפי
 (ה תובא) ,ודספהחב ורכש אצי

 (6ו ןירדחנס) !רהה תא ןידה בוקי
 (:יק תובותכ) .השק םיברכ תבישי
 (.הדנאח רפסנ םיתאמ הצור ,הנמ ול שי

 לבוט וליפאש ,ודיב ץרש ספותש םדאל (?
 ,הליבס ול התלע אֹל םלועבש תומימ לכב

 "רשכי (
 יאדוהיל (



 (אב אתליכמ) ,ןמז רחאל אוהש רחמ שי
 6ו ז"ע) ,תחא העשב/ ומלוע הנוק שי

 כ

 ,ובוח תא תובנל בוח לעב אצמ ןאכ
 (הפ ר"כ) |

 (;ל תורוכ ב) (' ,חנומ ומוקמב ודובכ
 (;ב הציב) ,ףידע אריתיהד אחוכ
 46 ד הגינח) ?ילואו יאה ילוכ
 ,ינא הצור רמאיש רע ותוא ןיפוכ

 (.וק תומבינ
 (.כ ה"ר) ,שרקו האר הזכ

 ,דיגמו רזוח וניא בוש ,דיגהש ןויכ
 ;דמ ןירדהנס)

 (מי ריב) ,ותונמוא ןב אנוש ןמוא לכ
 4: דל ביב) .רבג םילאד לכ
 הלואנ איבמ ורמא םשב רבד רמואה לכ

 (ו תובא) ,םלועל
 ,ונמיה לודנ ורצי ,ורבחמ לודנה לכ

 (,בנ הכוס)

 ,הפה רחא םיכלוה תומולחה לכ
 4 חנ תוכרב)

 ,שאר השענ לארשיל רצימח לכ
 (:ונ ןימיג)

 (וער ורתי טוקלי ,תושק תולחתה לכ
 (.טל תועובשכ .חזב הז םיברע לארשילכ
 ;זצ ןירדהנס) ,ןיצקה לכ ולכ
 (:דפ מיב) ,שדוק וב שמתשנש ילכ
 !השע -- תיבה-לעב ךל רמאיש המ לכ

 (;8 םיחספ) אצמ ץוח

 - הע אמוי) ,אספוקב חנומכ
 (זט תומבי) ,לארשיב וברי ךתומכ

 ,יומוקמב חנומ אהי ןקז דובכי (}

 (.טכ תינעת) ,התעשב המלש תדועסכ
 (אצ ר"ב) יחרפו רותפכי
 (.חנ תועובשנ ,םדא ינפב ףוקכ
 6 גי תובותכ) .היניש ןיב הסרכ
 ,..עמשנה רבד רמול חוצמש םשכ

 ';הס תומבי) = | |
 ,ו+השירדה לע ונש יתלבקש טשכ

 (;בכ םיחספ)

 ל

 (: טפ תבש) .אמעט יבסב אל
 ,םלועמ םירבד ויח אל -- ! םידחל

 וי טיב) = |
 :ה תוכרב) ,ןרכש אלו ןה אל
 ;ח קיב ,תא ידיד םירבד לעב ואל
 6 תובותכ) ...קרס אלו לחכ אֹל
 ,לומי ,םשה תא לאיל הצורה לכ אֹל

 (זמ תוכרכ)
 (.ה הטוס) .התצקמ אלו הנימ אל

 ,תרשה יכאלמל הרות הנתנ א
 ( חכ תוכרבנ |

 (ב תובא) ,רומגל הכאלמה ךילע אל
 (ופ מיב) ,אסריגמ הימופ קספ אל
 ינא תודבע ,םכל ןתונ ינא תוררש אל

 (;' תוירוה) ,םכל ןתונ
 (זמקת ךינ טוקלינ ,אילג אל אמופל אבל
 ,ןוראב םיחנומ תוחול ירבשו תוחול

 (גדי ב"כ)
 ,ארגת הב ימר אלד הבותכ אכיל

 (.לק תבשנ
 ,אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל

 (.מ תינעתנ
 (: בייק תבשנ .שנ רב ןיד תיל
 (חכ ריקיו) ,ןיד תילו ןיד תיל



 ,תברקמ ןימיו חחוד לאמש אהת םלועל
 (,זמ המוס) |

 ֹמ

 ,,,יפמ קמוס ךריד אמדד תיזח יאמ
 ;הכ םיחספ)

 - 6 תוכרב) ? יאה ילוכ יאמ
 (אי ר"ב) ?םימוימ םויה המ
 (,חיק מיב) ?יח הֹז קרי ןכיהמ
 (,בל תוכרב)? אמחי אלש ןבה השעי המ
 (:ול טיב) !םתה יל המ ,אכה יל חמ
 (:זכ תובותכ) ?רקשל יל המ
 (4ול ןירדהנס) ?תאזח חרצלו ונל המ
 (רהב ארפס) ? יניס רה לצאהטמש ןינע המ
 : דע קיב) ,רומפ--סנקב הדומ
 - ,ןיריזמ ויהי לאו ןיגגוש ויהיש בטומ

 (.ל הציב)
 4 טנ ט"ב) ,ךרבחל רמאת לא ךבש םומ
 ,השעמל הפרצמ היבקה הבומ הבשחמ

 (,מ ןישוריק)
 ץמוחל רמאי ,קלדיו ןמשל רמאש ימ

 (.הכ תינעת) ,קלדיו
 (גיאהט) ,םיתאמ הצור הנמ ול שיש ימ
 ,אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתּוכלמ

 ,הנ תוכרב)
 (.םל קיב) ,םיעבות ול ןיאש ןוממ
 לודג ןהכל םדוק ,םכח דמלת רֹזממ

 ;גי תוירוה) ,ץראה-םע
 (:הל טיב) ,אטחמד אפוקכ אליפ ליעמ
 (;בי אמוי) ,ןידירומ אלו שדוקב ןילעמ
 (,ח תוכרב) ?יאצומי וא יאצמי
 ,מ ןיבוריע) ,ונימ תא ןימ אצמ
 (ד תובא) ...הוצמ תררוג הוצמ
 (;זמ תוכרב) ,הרבעב האבה הוצמ

 (אכ תינעת) ,תמה ירבד םייקל הוצמ
 ,הנצימחת לא ךדיל האבש הוצמ
 (.אב אתליכמ) | |
 (ב תובא) ,חמר הברמ -- רשב הברמ

 (םש) .הנאד הברמ -- םיפכנ חברמ

 (.בק ןירדהנס) .תוינערפל ןכּומ םוקמ
 ,החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ

 (,םכ תינעת)

 ,המשל אב המשל אלש ךותמ
 (:נ םיחספ)

 נ

 (גמיק ביב) (,אבנ המ עדוי וניאו אבנ

 ;חי ןילוח) ,המשפו ארהנ ארהנ
 ,הטורפ הושמ תוחפ לע גרהנ

 (,בס ןיבוריע)
 ,ארבנשמ ,ארבנ אלש םדאל ול חונ

 :גי ןיבוריע)
 (.נס תומבי) ,אתתיא ביסנו אנרד תיחנ

 (:מ הטוס) ,תמא ירבד םירכנ
 - (וצ תבשנ ,סנ ךותב סנ
 ( בי תובותכ) ,והדש החפתסנ
 (,בכק תבש) ,האמל רנ דחאל רנ
 (:פ ןישודיק) ,תולק ןתעד םישנ
 (זכ תינעת) ,הרתי המשנ
 לגעל ןיעבתנ ,ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ

 (.א--א םילקש ישורי) .ןינתונו
 | (אי ז"ע) הליבחה הדרפתנ

 ס

 (,זי תוכרב) .. , תומל םדא ףוס
 (,בס םירדנ) ,אבל דֹובכה ףוס
 .(וס ןימיג) .ותלחת לע חיכומ ופוס

 ",םיאבנתמ המ םיעדוי םניאו םיאבנתמי (}



 ע

 :אעק ב'ב) ,חולמ שיאל חול דבע
 (:זמ תועובש) ,ךלמכ ךלמ דבע
 ,,וכ הכוס) ,ךירצ אברע ךברע -

 (ופ אמוי) ,רתיהכ ול השענ הנשו רבע
 ..יילעמ אלכימ ןינש ןיעברא רע

 (,בנק תבש)
 ךורביל "ןמה רוראי ןיב עדי אלד דע

 ;ז חלגמ) ,ייכדרמ
 ;וכ תוכרב) ,ללכב דעו דע
 (.ג םיחספ) ,. ,יתיאר ךופה םלוע
 (;דנ ז"ע) ,גהונ וגהנמכ םלוע
 ,םיחור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע

 (.ה תוכא)

 ,חוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסוע
 (.הכ הכוס)

 (.אכ הציב) ! חרפ אברוע

 רכש ןישקבמו ירמז השעמ ןישוע
 ;בכ הטופ) ,סחנפכ

 (ו--ב תובא) .ךופמא -- תפטאד לע
 ,ןירעמצמ ונא םינושארה לע

 (דעק הרות טוקלי)
 (:ח םיחספ) ,יראוצ לעו ילע
 (ד תובאנ ,..יח התא ךחרכ לע
 (,בס תומבי) ,רומחל המודה םע
 ,הסנרפ ןיכירצ לארשי ךמע

 (.ג תוכרבנ
 ( ,טנ ןשודיק) ..,תררחב ךפהמה ינע
 (.אע ט'ב) ,ןימרוק ךריע יינע
 (:לק ןילוח) .העש חתואב יגע
 (,ןמ ב"ב) ,הימופל ארפע
 ,ןל עמשמ אק הבוט הצע

 || 6אפ תובותכנ

 ,תוירבל ךרמצת לאו לוח ךתּבש השע
 (,חיק תבשנ |

 - (.טיק תבשנ .רשעתתש ליבשב רשע

 ר

 (.המ תוכרב) ,רבד אמע יאמ יזח קוּפ
 ,הרדה הנפ ,היוז חנפ ,הרוה הנפ

 זיק אציו טוקלינ
 (:ביק תבש) .תושדח םינפ
 (וכ קיב) ! תייבחב םייסו דכב חתפ

 ִצ

 אלב רטפיו ינולמ תיבל אב חז קידצ
 | ;אצ ןילוח) ?הניל

 ,הכרה םישועו טעמ םירמוא םיקידצ
 (,ו םיב)

 .םייח וארקנ םתתימב םיקידצ
 (.חי תוכרב)

 :חכק תבש).אתירואד םייח ילעב רעצ
 ,תונושארה תא תוחכשמ תונורחא תורצ

 (.ני תוכרב)

 טוקלינ ,('המחנ יצח םיבר תרצ
 (,זכתת הרות |

 ק
 - (כ תומבי) ,ךל רתומב ךמצע שדק
 / (חכ תוכרב) ,הורע -- השאב לוק
 !הֹז תומשל האר המ ,היה חקפש חרוק

 שה חרק אמוחנת)

 (.הצ תבשנ .ימנאב ינק ילמק
 (.זמ תוכמ) ,הינמ אברדב היל םק
 (,אכ ב"ב) .המכח הברת םירפוס תאנק

 (:דס ט"ב) ,דספהמ קוחרו רכשל בורק
 (6ס קיב) ,ןאכמ חרקו ןאכמ חרק

 ,"הרצ הניא םיבר לש איהש הרצי )1



 - ,אקנורפ יוהיל והיא אתרגאד אנירק
 (:נפ מ"ב)

 (.טפ ןילוח) ,לכאנה לֹזג השק
 (,ב--חי תוכרב) ,,.תמל המד חשק
 ,תחפסכ לארשיל םירג םישק

 {זומ תומבי)
 םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק

 (,חיק םיחטפ) .ףוס

 "ר

 (,וס םיחספ) .הכלה רכזנו השעמ האר
 - 6ז תוכרב) ,ימח ןבל ינב ןיב המ ואר
 (.חכק תבש) ,אלטצא התואל יואר
 ,םימעומ המהו הילע ינב יתיאר

 ,חמ הכופ) |
 - ((טל ק'ב) ,םלשמ בקעי יבר
 ! ול ןינמ אייח יבר .הנש אל יבר

 (,בצ ןינוריע)
 (ופ ןיבוריע) ,םירישע דבכמ יבר
 - ,לוחמ ודובכ -- ודובכ לע לחמש בר

 (.בל ןישוריק)
 (:בפ ןיבוריע) .אחיכש אמיסבל אחוור
 :וק ןירדהנס) .יעב אבל אנמחר
 םנהיג לש וחתפ לע וליפא םיעשר

 (.מי ןיבוריע) ,הבושתב םירזוח םניא
 (:חי תוכרב) ,םיתמ םיורק םהייחב םיעשר

 ש

 (,זי תוכרב) ,(בכעמ) הסיעבש רואש
 (.ה תובא) ,םלוגב םירבד העבש
 (,אכ ביב) ,לע -- לער ןויכ אתשבש
 (אצ ר"ב) ,הנכסה תעשב גרטקמ ןטש
 ,.. םימכח ירימלת לש ןילוח תחישי

 (,טי זיע) |

 (.טכ אמוי) ,אמיקדמ אישק אטיקד יהליש
 ,םייעמ ילוח תלחת תסו יונש

 (,אק ןירדהנפ)
 ,אכיל אמלע יאהב חוצמ רכש

 (.מל ןישודיק)
 תרבע רכש ,חוצמ -- הוצמ רכש

 (ד תובא) ,הובע --
 (;רל תוכרב) ,ותומכ םדא לש וחולש
 ;ח םיחספ) ,ןיקוזינ ןניא הוצמ יחולש

 ת

 .,ומש תבשו ונל שי דחא ןילבת
 (.מיק תבשנ

 ? (םיירפעל) םירצמל םינכמ התא ןבת
 (.הפ תוחנמ) - |

 . ,םדוק רידת ,רידת וניאשיו רידת
 (.אנ תוכרב)

 (.ט הגיגח) ,קרז ותפילקו לכא וכות
 ,ךירצ ינא דומללו איה הרות

 (,בס תוכרב)
 (.טנ ןימיג) ,דחא םוקמב הלודגו הרות
 ,הלש אינסכא לע תרזחמ הרות

 (.הפ ם"כ)

 ,םדא לש וחוכ תשתמ הרות
 (;וכ ןירדחנס)

 (:אכ ןיבוריע) .תוכלה לש םילת ילת
 הלבנ ,העד וכ ןיאש םכח דימלת

 שא  ריקו) ,ונמיה הבומ
 6זמ תוחנמ) .היל דיגס הנדיעב הלעת
 י ריקיו) .הצחמ השוע הלפת
 (;ד היר) ,תספמת אל -- הבוומ תספת
 ,ישניא יריכד רכדמ יהימת ירת

 (.הע ןילוח)



 ננולעטשניטכיר

 ;זויא גיטכיר

 ;58 רעמונ 29 סייז

 ,ענישעק רעד טימ ןעמ טגעלרעד ,ןעגיוא יד טימ טיג טקיקימ זַא
 (.חק } לוח (! ,אריתטא חכשמ = לכ חיטכנ רייסד ןאמ
 (.לקש טעיֿפעג רעד ,רעדלעֿפ ענייז גָאמ עלַא טקוקַאב'ס רעוו)

 ;89 רעמונ 295 טייז

 ןעֿפלעה שמָאה ןעמ לָאז ,דלעג טימ טנײרֿפ םעד ןעֿפלעה טינ ןעקימ זא
 ,טרָאװ א םימ

 (חל ריקיוכ ,םירבדב ומחנ ,ול ןתיל ךל ןיא םא
 :ןעביוא ןופ 7 הרוש 260 טייז

 ,..ךל יאזח יא
 :ןעביוא ןופ 1 הרױוש 1 עטלאפש ?0 טייז

 (:/ םיחספ) .הרותב רחואמו םדקומ ןיא
 :ןעבױא ןופ 8 הרוש 1 עטלאפש 70 טייז

 (ופ םיחספ) ,לודגל ןיברטמ ןיא
 :ןעבױא ןופ 8 הרוש 2 עטלאפש 73 טייז

 (,זי םיב) ,םלועמ טירבד ויה אֹל -- ם"דהל
 :ןעביױא ןופ 12 הרוש 2 עטלאפש 73 טייז

 (:זט תוכוב) ,לומי ,םשה תא לומיל חצורה לכ אל
 :ןעביױא ןופ 9 חרוש 2 עטלאפש 78 טייז

 (.ופ טיב) .הברה םישועו טעמ םירמוא םיקידצ

 ןטע5) טי




